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Sesi 11

Dosen Pembina

Danang Junaedi

Sriyani Violina

1IF-UTAMA

� Pesan: data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti
maknanya. Rupa pesan: teks, gambar, musik mp3, video, tabel,
daftar belanja, dll

� Pesan atau informasi yang dapat dibaca disebut plaintext atau
cleartext sedangkan pesan yang tidak dapat dibaca disebut
ciphertext

� Pengirim ingin pesan dapat dikirim secara aman, yaitu pihak
lain tidak dapat membaca/memanipulasi pesan.

� Ilmu untuk menjaga keamanan pesan disebut kriptografi

� Teknik untuk membuat pesan menjadi tidak dapat dibaca
disebut enkripsi, proses kebalikan dari enkripsi disebut
deskripsi (membuat ciphertext menjadi plaintext)

� Cryptanalisis ilmu yang memecahkan ciphertext menjadi
plaintext tanpa melalui deskripsi

� Kriptosistem adalah algoritma kriptografi ditambah seluruh
kemungkinan plaintext, ciphertext, dan kunci-kuncinya
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� kita ambil contoh base 5 (abcde)

� baris 1 dinamakan source string, 

� baris ke 2 dinamakan indek string, 

� baris ke 3 dinamakan method (metode). 

� Kemudian konversi input-an string yang akan dienkripsi
berdasarkan tabel di atas dengan cara melihat angka dan
huruf di bawahnya dalam penulisan dahulukan hurufnya
karena ia merupakan method. 

� Contoh password : parewa
enkripsi : a16a1c18e5c23a1
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� SSH (Secure Shell), merupakan aplikasi enkripsi

digunakan terutama untuk remote akses sebagai
pengganti telnet/rlogin.

� Gpg (Encryption and signing Tool), merupakan
aplikasi enkripsi/dekripsi data.

� Crypt, biasa terdapat pada sistem berbasis Unix.

� SSL, aplikasi enkripsi data yang berbasis web.

� PGP, aplikasi enkripsi data yang berbasis email.
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1. Teks

“Danang Ganteng, 

sumpah ini bukan

fitnah”

2. Audio 

3. Gambar (Image)

4. Video 
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� Pengirim (sender): pihak yang mengirim pesan

� Penerima (receiver): pihak yang menerima pesan

� Pengirim/penerima bisa berupa orang, komputer, 
mesin, dll

� Contoh: 
� pengirim = Alice,  penerima = Bob;

� pengirim = komputer client, penerima = komp. server;

� pengirim = Alice, penerima = mesin penjawab
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�Cipherteks (ciphertext): pesan yang telah

disandikan sehingga tidak bermakna lagi.

Tujuan: agar pesan tidak dapat dibaca oleh

pihak yang tidak berhak.

Nama lain: kriptogram (cryptogram)

�Cipherteks harus dapat dikembalikan menjadi

plainteks semula

�Contoh:
� Plainteks: culik anak itu jam 11 siang

� Cipherteks:^$gfUi89rewoFpfdWqL:p[uTcxZ
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�Enkripsi (encryption): proses menyandikan 

plainteks menjadi cipherteks. 

Nama lain: enciphering

�Dekripsi (decryption): Proses mengembalikan 

cipherteks menjadi plainteks semula.

Nama lain: deciphering
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EnkripsiPlainteks Dekripsi
Cipherteks

Plainteks

Kunci Kunci
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� Misalkan:

� C = chiperteks

� P = plainteks

� Fungsi enkripsi E memetakan P ke C:

E(P) = C

� Fungsi dekripsi D memetakan C ke P:

D(C) = P

� Fungsi enkripsi dan dekripsi harus memenuhi sifat:

D(E(P)) = P
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� Berasal dari bahasa Yunani: κρυπτο (hidden atau secret) 
dan γραφη (writing) � cryptography artinya “secret 
writing”

� Kriptografi berkembang sedemikan rupa sehingga tidak
lagi sebatas mengenkripsi pesan, tetapi juga memberikan
aspek keamanan yang lain (akan dibahas nanti). 

� Definisi

� Lama:
� Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasian
pesan dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang
tidak dapat dimengerti lagi maknanya.

� Baru:
� Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan
pesan (message) [Schneier, 1996].

“art and science to keep message secure”
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� Confidentiality : Layanan yang digunakan untuk

menjaga isi pesan dari siapapun yang tidak berhak

untuk membacanya.

� Authentication : penerima pesan dapat memastikan

keaslian pengirimnya

� Integrity : penerima dapat memeriksa apakah pesan

telah dimodifikasi di tengah jalan

� Nonrepudiation : pengirim tidak dapat mengelak

bahwa dialah pengirim pesan yang sesungguhnya

� Authority : informasi yang berasa pada sistem

jaringan hanya dapat dimodifikasi oleh pihak yang

berwenang

12IF-UTAMA
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� Algoritma kriptografi (cipher)
� aturan untuk enchipering dan dechipering, atau
� fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi
dan dekripsi pesan.

�Cipher tidak sama dengan kode (code)
� Kode mempunyai sejarah tersendiri di dalam
kriptografi

� Contoh kode:
Pesan: kapal api datang

Kode: hutan bakau hancur

Pesan: kapal api datang

Kode: xyztvq bkugbf hjqpot
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�Encoding: Transformasi dari
plainteks menjadi kode

�Decoding: transformasi
kebalikan dari kode menajdi
plainteks.

�Buku kode (codebook): 
dokumen yang digunakan
untuk mengimplementasikan
suatu kode

�Buku kode terdiri dari tabel
lookup (lookup table) untuk
encoding dan decoding
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�Codebreaker: Orang yang memecahkan kode 

(untuk menemukan plainteks) 
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� Kunci: parameter yang digunakan untuk transformasi 

enciphering dan dechipering

� Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga 

kerahasiaan algoritmanya, maka algoritma 

kriptografinya dinamakan algoritma restricted

� Algoritma resricted tidak cocok lagi saat ini

� Kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan 

menggunakan kunci.

� Kunci bersifat rahasia (secret), sedangkan algoritma 

kriptografi tidak rahasia (public)
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� Enkripsi dan dekripsi dengan kunci:

Enkripsi: EK(P) = C

Dekripsi: DK(C) = P

Harus dipenuhi: DK(EK(P)) = P

Kunci K Kunci K

Kirim senjata perang

P

Kirim senjata perang

P

Stype xouvatx kutreq

C

Enkripsi

E
K
 (P) = C

Dekripsi

D
K
 (C) = P

cipherteks

plainteks plainteks
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� Penyadap (eavesdropper): orang yang mencoba

menangkap pesan selama ditransmisikan.

Nama lain: enemy, adversary, intruder, interceptor, 

bad guy

� Ron Rivest (pakar kriptografi): “cryptography is 

about communication in the presence of adversaries”

� Kriptanalisis (cryptanalysis): ilmu dan seni untuk

memecahkan chiperteks menjadi plainteks tanpa

mengetahui kunci yang digunakan. 

� Pelakunya disebut kriptanalis

� Perancang algoritma kriptografi: kriptografer

� Kriptanalisis merupakan “lawan” kriptografi
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� Kriptologi (cryptology): studi mengenai kriptografi 

dan kriptanalisis.

Kriptologi

Kriptografi
Ilmu dan seni untuk menjaga

keamanan pesan

Kriptanalisis
Ilmu dan seni untuk

menmecahkan cipherteks
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Persamaan kriptografer dan kriptanalis:

� Keduanya sama-sama menerjemahkan cipherteks

menjadi plainteks

Perbedaan kriptografer dan kriptanalis:

� Kriptografer bekerja atas legitimasi pengirim atau

penerima pesan

� Kriptanalis bekerja tanpa legitimasi pengirim atau

penerima pesan
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� Kriptografi mempunyai sejarah yang panjang. 

� Tercatat Bangsa Mesir 4000 tahun yang lalu 

menggunakan hieroglyph yang tidak standard untuk 

menulis pesan
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� Di Yunani, kriptografi sudah digunakan 400 BC

� Alat yang digunakan: scytale
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�Sejarah lengkap kriptografi dapat ditemukan 
di dalam buku David Kahn, “The 
Codebreakers”

�Empat kelompok orang yang menggunakan 
dan berkontribusi pada  kriptografi:

1. Militer (termasuk intelijen dan mata-mata)

2. Korp diplomatik

3. Diarist

4. Lovers
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� Sejarah kriptografi paralel dengan sejarah

kriptanalisis (cryptanalysis), yaitu bidang ilmu dan

seni untuk memecahkan cipherteks

� Teknik kriptanalisis sudah ada sejak abad ke-9. 

� Dikemukakan pertama kali oleh seorang ilmuwan Arab 
pada Abad IX  bernama Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq

Ibnu As-Sabbah Ibnu 'Omran Ibnu Ismail Al-Kindi, atau
yang lebih dikenal sebagai Al-Kindi
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� Al-Kindi menulis buku tentang seni memecahkan 

kode, buku yang berjudul ‘Risalah fi Istikhraj al-

Mu'amma (Manuscript for the Deciphering 

Cryptographic Messages)

� Al-Kindi menemukan frekuensi perulangan huruf di 

dalam Al-Quran. Teknik yang digunakan Al-Kindi kelak 

dinamakan analisis frekuensi.

� Yaitu teknik untuk memecahkan cipherteks 

berdasarkan frekuensi kemunculan karakter di dalam 

pesan
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� Algoritma Kriptografi Klasik

� Teknik Substitusi

� Teknik Transposisi (Permutasi)

� Algoritma Kriptografi Modern

� Aloritma Simetri (Konvensional)

� Algoritma Asimetri (Kunci - Publik)
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� Adalah penggantian setiap karakter degan karakter

lain, beberapa istilah yg mungkin perlu diingat :

1. Monoalfabet : setiap karakter ciphertext mengganti satu

macam karakter plaintext.

2. Polyalfabet : setiap karakter ciphertext mengganti lebih

dari satu macam karakter plaintext.

3. Monograf / Unilateral : satu enkripsi dilakukan terhadap

satu karakter plaintext.

4. Polygraf / multilateral : satu enkripsi dilakukan terhadap

lebih dari satu karakter plaintext sekaligus.

27IF-UTAMA

gnriwdqhxoluyEzbmvjFsatkpCChipertext

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaPlaintext

Plaintext : danang ganteng

Chipertext : tCyCyF FCyqayF

28IF-UTAMA
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� Misalnya tiap huruf disubtitusi dengan huruf ketiga berikutnya

dalam susunan abjad, dalam hal ini kuncinya adalah jumlah

pergeseran huruf (kunci =3)
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� Plaintext disusun kearah kanan kemudian ke bawah

� Kuncinya adalah 4 3 1 5 2 6
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umakat

nicukaPlaintext

625134Kunci

1. Plaintext : aku cinta kamu

2. Plaintext : saya sedang belajar kriptografi

ciphertext : uk im ka at ca nu

zyifar

gotpir

krajal

ebgnad

esayasPlaintext

625134Kunci ciphertext :

ynjpf sbroy aaaia sdlrr agati

eekgz

Catatan : jika terdapat ruang

kosong maka tambahkan

karakter abjad dimulai dari z ke

depan
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� Kunci enkripsi = kunci dekripsi

� Istilah lainnya: kunci simetri, kunci privat, kunci rahasia (secret key)

� Pengirim dan penerima harus menyetujui satu kunci tertentu sebelum

melakukan komunikasi dengan aman.

� Keamanan algoritma simetri bergantung pada kunci, membocorkan

kunci berarti orang lain dapat menenkip dan mendekrip pesan

� Algoritma kriptografinya disebut algoritma simetri

� Istilah lainnya: algoritma konvensional

Kunci privat, K

Enkripsi

E
K
 (P) = C

Dekripsi

D
K
 (C) = P

Cipherteks, C
Plainteks, P Plainteks, P

Kunci privat, K
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�Yang termasuk algoritma simetri:
� DES (Data Encyption Standard) adalah standar
enkripsi standar. algoritma dikembangkan di IBM
di bawah kepemimpinan W.L Tuchman (1972).

� AES (Advanced Encyption Standard) � berbasis
chiper blok

� Rijndael

� Blowfish

� IDEA

� GOST

� Serpent

� RC2, RC4, Rc5, dll
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� Asymmetric-key cryptography

� Kunci enkripsi ≠ kunci dekripsi

� Nama lain: kriptografi kunci-publik

� karena kunci enkripsi bersifat publik (public key)

sedangkan kunci dekripsi bersifat rahasia (secret key

atau private key).

Kunci publik, K1

Enkripsi

E
K1

 (P) = C

Dekripsi

D
K2

 (C) = P

Cipherteks, C
Plainteks, P Plainteks, P

Kunci privat, K2
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� Kriptografi kunci-publik dapat dapat dianalogikan

seperti kotak surat yang terkunci dan memiliki

lubang untuk memasukkan surat. 

� Kotak surat digembok dengan kunci. Kunci hanya

dimiliki oleh pemilik kotak surat.

� Setiap orang dapat memasukkan surat ke dalam

kotak surat tersebut, tetapi hanya pemilik kotak yang 

dapat membuka kotak dan membaca surat di

dalamnya karena ia yang memiliki kunci. 

36IF-UTAMA
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� Yang termasuk algoritma asimetri : 

� ECC

� LUC

� RSA , dibuat oleh 3 orang peneliti dari MIT pada tahun 1976 

yaitu : Ron (R)ivest, Adi (S)hamir, Leonard (A)dleman

� EI

� Gamal

� DH
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1. Tidak ada kebutuhan untuk mendistribusikan kunci

privat sebagaimana pada sistem kriptografi simetri.

2. Kunci publik dapat dikirim ke penerima melalui

saluran yang sama dengan saluran yang digunakan

untuk mengirim pesan. Saluran untuk mengirim

pesan umumnya tidak aman

3. Jumlah kunci dapat ditekan. 
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� Latar belakang:
� Tetap menggunakan gagasan pada algoritma klasik: 

substitusi dan transposisi, tetapi lebih rumit (sangat
sulit dipecahkan) 

� Perkembangan algoritma kriptografi modern didorong
oleh penggunaan komputer digital untuk keamanan
pesan.

� Komputer digital merepresentasikan data dalam biner.

� Beroperasi dalam mode bit (algoritma kriptografi
klasik beroperasi dalam mode karakter) 

� kunci, plainteks, cipherteks, diproses dalam rangkaian
bit

� operasi bit xor paling banyak digunakan

40IF-UTAMA
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� Pesan (dalam bentuk rangkaian bit) dipecah
menjadi beberapa blok

�Contoh:
Plainteks 100111010110

Bila dibagi menjadi blok 4-bit
1001  1101  0110

maka setiap blok menyatakan 0 sampai 15:
9 13 6

Bila plainteks dibagi menjadi blok 3-bit: 

100   111  010   110

maka setiap blok menyatakan 0 sampai 7:

4  7 2 6

IF-UTAMA 41

�Padding bits: bit-bit tambahan jika ukuran
blok terakhir tidak mencukupi panjang blok

�Padding bits mengakibatkan ukuran plainteks
hasil dekripsi lebih besar daripada ukuran
plainteks semula

�Contoh: 
Plainteks 100111010110
Bila dibagi menjadi blok 5-bit:
10011  10101 00010

� Padding bits mengakibatkan ukuran plainteks
hasil dekripsi lebih besar daripada ukuran
plainteks semula
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� Pada beberapa algoritma kriptografi, pesan 

dinyatakan dalam kode Hex:

0000 = 0  0001 = 1 0010 = 2 0011 = 3

0100 = 4  0101 = 5 0011 = 6 0111 = 7

1000 = 8  1001 = 9 1010 = A 1011 = B

1100 = C  1101 = D 1110 = E 1111 = F

� Contoh: plainteks 100111010110 dibagi menjadi 

blok 4-bit: 

1001  1101  0110

dalam notasi HEX adalah 9 D 6
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� Notasi: ⊕

� Operasi:

0 ⊕ 0 = 0 0 ⊕ 1 = 1

1 ⊕ 0 = 1 1 ⊕ 1 = 0

� Operasi XOR = penjumlahan modulo 2:

0 ⊕ 0 = 0   ⇔ 0 + 0 (mod 2) = 0

0 ⊕ 1 = 1   ⇔ 0 + 1 (mod 2) = 1

1 ⊕ 0 = 1   ⇔ 0 + 1 (mod 2) = 1

1 ⊕ 1 = 1   ⇔ 1 + 1 (mod 2) = 0
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1. a ⊕ a = 0

2. a ⊕ b = b ⊕ a

3. a ⊕ (b ⊕ c) = (a ⊕ b) ⊕ c

45IF-UTAMA IF-UTAMA 46

• Jika dua rangkaian dioperasikan dengan XOR, maka 

operasinya dilakukan dengan meng-XOR-kan setiap bit yang 

berkoresponden dari kedua rangkaian bit tersebut. 

 

Contoh: 10011 ⊕ 11001 = 01010 

yang dalam hal ini, hasilnya diperoleh sebagai berikut: 

 

  1    0      0       1         1  

  1    1      0       0         1    ⊕ 

  1 ⊕ 1   0 ⊕ 1  0 ⊕ 0  1⊕ 0  1 ⊕ 1  

  0   1      0       1         0 

� Algoritma enkripsi XOR sederhana pada prinsipnya

sama seperti Vigenere cipher dengan penggunaan

kunci yang berulang secara periodik. 

� Setiap bit plainteks di-XOR-kan dengan setiap bit 

kunci.

� Program komersil yang berbasis DOS atau Macintosh

menggunakan algoritma XOR sederhana ini.

� Sayangnya, algoritma XOR sederhana tidak aman

karena cipherteksnya mudah dipecahkan.
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�Enkripsi: C =  P ⊕ K

�Dekripsi: P = C ⊕ K

IF-UTAMA 48

Contoh: plainteks  01100101  (karakter ‘e’) 

  kunci   00110101 ⊕ (karakter ‘5’) 

 

  cipherteks  01010000  (karakter ‘P’) 

  kunci   00110101 ⊕ (karakter ‘5’) 

  

 plainteks  01100101  (karakter ‘e’) 
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PENDAHULUAN

� Keseluruhan point dari kriptografi adalah 
menjaga kerahasiaan plainteks atau kunci (atau 
keduanya) dari penyadap (eavesdropper) atau 
kriptanalis (cryptanalyst).

� Kriptanalis berusaha memecahkan cipherteks 
dengan suatu serangan terhadap sistem 
kriptografi.
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�Serangan: setiap usaha (attempt) atau percobaan
yang dilakukan oleh kriptanalis untuk menemukan
kunci atau menemukan plainteks dari
cipherteksnya.

�Asumsi: kriptanalis mengetahui algoritma
kriptografi yang digunakan

�Prinsip Kerckhoff: Semua algoritma kriptografi
harus publik; hanya kunci yang rahasia.

Satu-satunya keamanan terletak pada kunci!
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� Berdasarkan keterlibatan penyerang dalam

komunikasi:
1. Serangan pasif (passive attack)

� penyerang tidak terlibat dalam komunikasi antara pengirim
dan penerima

� penyerang hanya melakukan penyadapan untuk memperoleh
data atau informasi sebanyak-banyaknya

2. Serangan Active (active attack)
� penyerang mengintervensi komunikasi dan ikut
� mempengaruhi sistem untuk keuntungan dirinya
� penyerang mengubah aliran pesan seperti: 

� menghapus sebagian cipherteks, 
� mengubah cipherteks, 
� menyisipkan potongan cipherteks palsu, 
� me-replay pesan lama, 
� mengubah informasi yang tersimpan, dsb

51IF-UTAMA

Alice
Bob

…hyTRedcyld[pu6tjkbbjudplkjsdoye6hnw…

Eve
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� Man-in-the-middle-attack

- Serangan aktif yang berbahaya

53IF-UTAMA

� Berdasarkan teknik yang digunakan untuk
menemukan kunci:
1. Exhaustive attack /brute force attack

� Mengungkap plainteks/kunci dengan mencoba semua
kemungkinan kunci. 

� Pasti berhasil menemukan kunci jika tersedia waktu yang 
cukup

2. Analytical attack
� Menganalisis kelemahan algoritma kriptografi untuk

mengurangi kemungkinan kunci yang tidak mungkin ada.
� Caranya: memecahkan persamaan-persamaan matematika

(yang diperoleh dari definisi suatu algoritma kriptografi) yang 
mengandung peubah-peubah yang merepresentasikan
plainteks atau kunci.

� Metode analytical attack biasanya lebih cepat menemukan
kunci dibandingkan dengan exhaustive attack.

� Solusi: kriptografer harus membuat algoritma kriptografi
yang kompleks

54IF-UTAMA

No Jenis serangan Yang diketahui Cryptanalyst 

1 Ciphertext only 

attack

�Algoritma enskripsi

�Chipertext yang akan dibaca

2 Known-plaintext 

attack

�Algoritma enskripsi

�Chipertext yang akan dibaca

�Sepasang/lebih plaintext-chipertext 

yang disusun dengan kunci rahasia 

tertentu

3 Chosen-plaintext 

attack

�Algoritma enskripsi

�Chipertext yang akan dibaca

�Plaintext yang dipilih analis,   bersama

sama dengan ciphertext pasangannya

yang dibangkitkan kunci rahasia tertentu

55IF-UTAMA

No Jenis serangan Yang diketahui Cryptanalyst 

4 Adaptive-chosen-

plaintext attack

�Algoritma enskripsi

�Chipertext yang akan dibaca

�Plaintext dapat dipiih lebih khusus 

5 Chosen-chipertext 

attack

�Algoritma enskripsi

�Chipertext yang akan dibaca

6 Chosen text �Algoritma enskripsi

�Chipertext yang akan dibaca
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T ab el 1  W aktu  yang diperlukan untuk exhaustive  key search  

(Sum ber: W illiam  Stallings, D ata and Com puter Com m unication  F ourth  Edition ) 

 
U kuran 

kunci 

Jum lah kem ungkinan 

kunci 

L am a w aktu  untuk 10
6
 

percobaan per detik 

Lam a w aktu  untuk 10
12

 

percobaan per detik  

16  b it 2
16

 =  65536 32.7  m ilidetik 0.0327 m ikrodetik 

32  b it 2
32

 =  4.3  ×  10
9
 35 .8  m enit 2.15  m ilidetik  

56  b it 2
56

 =  7.2  ×  10
16 1142 tahun 10.01 jam  

128 bit 2
128

 =  4 .3  ×  10
38

 5 .4  ×  10
24

 tahun 5.4  ×  10
18

 tahun 

 

Solusi: Kriptografer harus membuat kunci yang panjang dan tidak mudah

ditebak.
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