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ABSTRAK
DESAIN DAN IMPLEMENTASI DETEKSI KERANDOMAN
ALGORITMA KRIPTOGRAFI MENGGUNAKAN ALGORITMA
CHAOS
Oleh

Gede Arna Jude Saskara
NIM : 23214036
(Program Studi Magister Teknik Elektro)

Kriptografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari seni atau teknik yang
berhubungan dengan keamanan suatu informasi. Salah satu ukuran baik atau
tidaknya suatu algoritma kriptografi adalah berdasarkan kerandomannya. Untuk
mengukur kerandoman suatu algoritma dapat menggunakan dinamika kaotik.
Kerandoman algoritma diukur dengan membandingkan algoritma stream cipher
yang sering digunakan yaitu RC4 dibandingkan dengan algoritma vigenere cipher.
Penelitian ini menerapkan salah satu prinsip kaotik yaitu unpredictability.
Entropy digunakan untuk mengetahui unpredictability dan system order dari hasil
enkripsi. Entropy yang digunakan adalah perhitungan Entropy yang dikembangkan
oleh Shannon untuk mengetahui unpredictability dari pesan. Hasil yang diperoleh
juga akan dianalisis dengan standar deviasi dari selisih karakter plainteks dengan
cipherteks dan perbandingan biner setiap karakter plainteks dengan cipherteks.
Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata entropy RC4 sebesar 4,4436
sedangkan rata-rata entropy Vigenere Cipher sebesar 3,349 dari rata-rata nilai
maksimum entropy sebesar 4,549, hal ini menunjukan bahwa algoritma RC4 lebih
baik dibandingkan dengan Vigenere Cipher. Standar deviasi selisih karakter
plainteks dengan cipherteks dari masing-masing algoritma, didapatkan hasil standar
deviasi RC4 sebesar 79,808 dan standar deviasi Vigenere Cipher 23,741. Standar
deviasi perbandingan biner setiap karakter plainteks dan chiperteks antara RC4 dan
Vigenere Cipher didapat nilai sebesar 1,464 dan 1,085.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah algoritma kaotik dapat digunakan
untuk mengukur algoritma kriptografi dengan menggunakan perhitungan entropy
simbolik dinamik. Berdasarkan analisis dengan menggunakan perhitungan entropy
didapatkan algoritma RC4 kerandomannya lebih baik dibandingkan dengan
algoritmaVigenere Cipher.

Kata Kunci—Kriptografi, Kaotik, Random, Stream Cipher.
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ABSTRACT
DESIGN AND IMPLEMENTATION RANDOMIZED
CRYPTOGRAPHY ALGORITHM DETECTION USING CHAOS
ALGORITHM
By

Gede Arna Jude Saskara
NIM : 23214036
(Program Studi Magister Teknik Elektro)

Cryptography is a science that studies the art or technique of security-of an
information. One of parameters which can use to measure the quality of an
cryptography algorithm is by its randomness. To measure a randomness of an
algorithm, chaotic dynamic can be used. Randomness algorithm is measured by
comparing the stream cipher algorithms which is commonly used are RC4 with
vigenere cipher algorithm.
This study apply one of the chaos principles that is Unpredictability. Entropy
is used to determine the order of the Unpredictability and system encryption results.
Entropy which is used in this research is entropy calculation that developed by
Shannon to know Upredictability the ciphertext. The results obtained will be
analyzed by the standard deviation of the difference in the character of plaintext to
ciphertext and binary comparison of each character of plaintext to ciphertext.
Based on the calculation, the average of RC4 entropy is 4,4436 while the
average of Vigenere Cipher entropy is 3,349 on the average of maximum entropy
value is 4,549, this shows that the RC4 algorithm is better than the Vigenere Cipher.
The standard deviation of the difference in plaintext to ciphertext character of each
algorithm, the results obtained RC4 standard deviation is 79,808 and the standard
deviation of Vigenere Cipher is 23,741. Standard deviation of binary comparison
of each character of plaintext and cipher text between RC4 and Vigenere Cipher is
1,464 and 1,085.
In Conclusion, the chaos algorithm can be used to measure cryptographic
algorithm using dynamic symbolic entropy calculation. Based on the analysis by
using the calculation of entropy obtained randomness RC4 algorithm is better than
the Vigenere Cipher algorithm.

Keywords—Cryptography, Chaos, Random, Stream Cipher.
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BAB I
Pendahuluan

I.1. Latar Belakang
Kriptografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari seni atau teknik yang
berhubungan dengan keamanan suatu informasi. Berdasarkan kuncinya, algoritma
kriptografi dapat dikategorikan menjadi 2 kategori yaitu kunci simetri dan kunci
asimetri. Algoritma berdasarkan kunci simetri dapat dikategorikan menjadi 2
kategori juga yaitu kategori cipher aliran dan cipher block. Proses kriptografi
terbagi menjadi 2 yaitu proses enkripsi dan proses dekripsi. Proses enkripsi ini
digunakan untuk mengacak atau menyandikan data sehingga data tidak dapat
dibaca atau dimengerti oleh pihak lain. Data masukan untuk proses enkripsi disebut
sebagai plainteks sedangkan keluarannya disebut cipherteks. Proses untuk
mengembalikan pesan yang tersandi menjadi pesan aslinya disebut dengan proses
dekripsi.
Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi algoritma kriptografi itu
sendiri seperti difusi, konfusi, dan umpan balik. Difusi merupakan proses pada
algoritma enkripsi yang menyebabkan perubahan sejumlah kecil bit dari plainteks
akan menghasilkan perubahan besar pada bit-bit cipherteks sehingga penyerang
tidak dapat mengidentifikasi perubahan bit plainteks terhadap cipherteks. Konfusi
adalah proses pada algoritma kriptografi untuk menyembunyikan hubungan antara
plainteks dengan cipherteks. Prinsip konfusi mengharuskan hubungan ini harus
cukup kompleks sehingga penyerang sangat sulit menemukan sifat-sifat plainteks
berdasarkan analisis cipherteks. Sedangkan proses umpan balik merupakan salah
satu faktor yang mempengaruhi algoritma kriptografi dengan mengkalkulasikan bit
cipherteks dengan bit cipherteks sebelumnya. Proses ini untuk menyusahkan
kriptanalis mengetahui plainteks dari cipherteks yang didapat.
Kriptanalis merupakan cara untuk mengetahui plainteks dari cipherteks
yang sudah diketahui. Berdasarkan proses penyerangannya kriptanalis dibagi
menjadi 2 yaitu exhaustive attack dan analytical attack. Contoh dari exhaustive
attack adalah brute force attack yaitu dengan mencoba segala kemungkinan kunci
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untuk mengetahui plainteks dari cipher yang sudah diketahui. Analytical attack
contohnya seperti cipher text only attack, known plaintext attack, chosen plaintext
attack, chosen cipher text attack. Ciphertext only attack merupakan cara kriptanalis
hanya dengan mengetahui cipherteksnya saja sudah dapat memecahkan
plainteksnya. Known plain text attack merupakan kriptanalis yang mengetahui
plainteks dan cipherteksnya untuk mencari kunci dari algoritma. Chosen plaintext
attack yaitu kriptanalis dapat memilih plainteks tertentu untuk dienkripsikan
sehingga mendapatkan kunci yang diinginkan sedangkan chosen cipher text attack
proses kriptanalis dapat memilih cipherteks tertentu untuk di dekripsi sehingga
mendapatkan kunci yang digunakan untuk kriptografi. Untuk itu diperlukan suatu
perhitungan yang digunakan untuk mengukur ketahanan algoritma kriptografi
terhadap attacker.
Menurut Jostrad (1997) terdapat beberapa cara untuk mengukur algoritma
kriptografi seperti berdasarkan panjang kunci dari algoritma kriptografi tersebut,
semakin panjang kuncinya maka akan semakain baik. Selain itu dengan menghitung
lamanya waktu menyerang dengan menggunakan brute force attack. Adapun
dengan menghitung attack step yaitu dengan mempangkatkan dengan panjang
kunci yang digunakan. Dengan menghitung jumlah round dari proses algoritma
apabila algoritma tersebut block cipher. Dari hasil pengukuran di atas tesebut
didapat measurement strength dari algoritma kriptografi.
Dinamika kaotik sering digunakan untuk membangun algoritma enkripsi
karena dua karakteristik terpenting dari dinamika kaotik, yaitu sifat percampuran
dan sensitifitas terhadap kondisi awal, diduga memiliki kaitan erat dengan dua
karakteristik utama dari algoritma enkripsi yaitu konfusi dan difusi yang sudah
dijelaskan sebelumnya. Algoritma enkripsi dan dinamika kaotik masing-masing
merupakan bidang penelitian yang pada awalnya terpisah satu dengan yang lainnya.
Pertama kali system kaotik digunakan pada algoritma kriptografi adalah untuk
membangun cipher yang dilakukan oleh Matthews (1984). Dalam rentang waktu
tahun 1989-1993, cukup banyak paper yang membahas penggunaan dinamika
kaotik dalam algoritma enkripsi, diantaranya adalah (Habutsu dkk., (1991); Biham,
(1991)) dan beberapa paper lain (Wheeler, (1991); Wheeler dan Matthews,(1991);
Anderson, (1992)).
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Pada periode berikutnya (1997-2003) muncul kembali cukup banyak paper
yang mengusulkan berbagai skema baru algoritma enkripsi berbasis dinamika
kaotik,

diantaranya

adalah

tiga

seri

paper

(Gotz

dkk,

(1997);Kelber

dkk.,(1998);Dachselt dkk.,(1998)) yang mengusulkan skema algoritma enkripsi
berbasis dinamika kaotik dan kriptanalisisnya, dan beberapa paper lain yaitu
(Jakimoski dan Kocarev, (2001a) dan Kocarev, (2001)) yang berupa tinjauan
pustaka dan usulan skema baru dan kriptanalisis. Kaitan antara algoritma enkripsi
dan dinamika kaotik diantaranya dijelaskan oleh kocarev (2001) yaitu dinamika
kaotik dapat digunakan untuk menganalisis algoritma kriptografi. Cipher blok yang
merupakan salah satu jenis algoritma enkripsi modern, menggunakan proses
substiusi, permutasi dan pengacakan dengan kunci secara berulang dalam beberapa
ronde.
Pada paper yang dipublikasikan Curiac (2007) yaitu mengukur dinamika
kaotik dalam mempengaruhi algoritma kriptografi. Selain itu Sulistyo (2009)
mengembangkan 3 metode yaitu sistem framework dinamis untuk analisis block
chiper, skema baru permainan kaotik dan pengembangan konsep pengukuran yang
berkaitan dengan permainan kaotik dan analisis fraktal. Ada juga yang
mengaplikasikan dinamika kaotik untuk digunakan pada kriptografi modern yang
dipublikasikan oleh Hong (2010). Geng (2011) menggunakan dinamika kaotik
untuk membangkitkan bilangan acak yang akan digunakan untuk proses enkripsi
dan dekripsi.
Beberapa tahun terakhir dinamika kaotik banyak dikembangkan untuk
mengembangkan algoritma enkripsi baru pada media gambar, dan suara seperti
yang telah dikembangkan oleh Fard (2013) menggunakan kaotik map untuk
mengenkripsi gambar. Selain itu juga Saeed (2014) mengembanggan kaotik
shuffling pada domain wavelet digunakan untuk mengenkripsi gambar gray scale.
Selain pada gambar enkripsi yang menggunakan kaotik digunakan pada enkripsi
suara, algoritma kriptografi yang menggunakan dinamika kaotik digunakan untuk
mengenkripsi suara pada komunikasi wireless yang dipublikasikan oleh Sadkhan
(2013). Moztafa (2015) juga mempublikasikan penggunaan dinamika kaotik 2
dimensi kaotik map untuk mengenkripsi suara.
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Berdasarkan penjelasan di atas setidaknya terdapat empat tema dalam
bidang enkripsi berdasarkan dinamika koatik yaitu, dinamika kaotik ditambahkan
pada algoritma kriptografi, sebagai kriptanalisis algoritma kriptografi, dinamika
kaoitik sebagai pseudo random generator dan mengukur kerandoman dari algoritma
kriptografi. Penelitian pada tesis ini adalah pengembangan metode dinamika kaotik
untuk mengukur kerandoman dari suatu algoritma stream cipher. Mengukur
kerandoman dari algoritma stream cipher dikarenakan algoritma stream cipher
banyak digunakan pada jaringan telekomunikasi untuk komunikasi sehari-hari.
Penelitian ini termasuk pada penelitian keempat. Dengan penelitian ini, penulis
berharap dapat berkontribusi dalam mengungkapkan keterkaitan antara ranah
sistem dinamika kaotik dengan kriptografi.

I.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas didapatkan permasalahan-permasalahan
sebagai berikut:
1. Apakah dinamika kaotik dapat diimplementasikan untuk mengetahui
kerandoman dari suatu algoritma kriptografi?.
2. Bagaimana mengukur kerandoman dari algoritma kriptografi stream cipher
menggunakan dinamika kaotik?.

I.3. Batasan Masalah
Adapun batasan dari perumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:
1. Deteksi kerandoman algoritma hanya pada algoritma stream cipher.
2. Algoritma Stream cipher yang digunakan yaitu algoritma RC4 dan sebagai
pembanding yaitu algoritma Vigenere Cipher.

I.4. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini mengacu pada rumusan masalah
adalah sebagai berikut.
1. Mengimplementasikan dinamika kaotik untuk mengetahui kerandoman
suatu algoritma kriptografi.
2. Mengukur

kerandoman

dari

algoritma

menggunakan dinamika kaotik.
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kriptografi

stream

cipher

I.5. Metodologi Penelitian
Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini :
1. Melakukan studi literature tentang penerapan dinamika kaotik dalam
kriptografi.
2. Mengkontruksi skema permainan kaotik yang dapat digunakan untuk
menganalisis stream cipher.
3. Membuat skenario analisis keacakan dan melakukan eksperimen analisis
keacakan terhadap stream cipher.
4. Menganalisis hasil eksperimen.

I.6. Sistematika
Adapun sistematika penulisan laporan hasil penelitian tugas akhir ini adalah
sebagai berikut :
1. Bab I Pendahuluan, Pada Bab ini membahas mengenai latar belakang
masalah, perumusan masalah dan batasan masalah, tujuan, metodologi
penelitian, serta sistematika penulisan dari kegiatan tugas akhir ini.
2. Bab II Landasan Teori, Pada Bab ini akan membahas mengenai teori dasar
yang berhubungan dengan aplikasi yang akan dibangun.
3. Bab III Analisis dan Perancangan Sistem, Bab ini berisi analisa terhadap
seluruh sistem yang dibuat untuk menentukan kebutuhan apa saja yang
harus dipenuhi dan pengembangannya disesuaikan dengan keterbatasan
yang ada.
4. Bab IV Implementasi, Pengujian dan Analisis Hasil Sistem, Pada bagian ini
dibahas tentang implementasi dan pengujian terhadap aplikasi yang
dikembangkan serta analisis hasil yang didapat dari aplikasi.
5. Bab V Kesimpulan dan Saran, Pada Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari
seluruh kegiatan penelitian tugas akhir ini yang bisa digunakan sebagai
masukan untuk pengembangan lebih lanjut.
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BAB II
Landasan Teori
II.1. Kriptografi
Menurut Munir (2006), Kriptografi (cryptography) berasal dari Bahasa
Yunani: “cryptos” artinya “secret” (rahasia), sedangkan “graphein” artinya
“writing” (tulisan). Jadi kriptografi berarti “secret writing” (tulisan rahasia).
Adapun definisi lain dari kriptografi yaitu ilmu dan seni untuk menjaga keamanan
pesan. Selain itu kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik
matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti
kerahasiaan, integritas data, serta otentikasi.
Kata “seni” di dalam definisi di atas berasal dari fakta sejarah bahwa pada
masa-masa awal sejarah kriptografi, setiap orang mungkin mempunyai cara unik
untuk merahasiakan pesan. Cara-cara unik tersebut mungkin berbeda-beda pada
setiap pelaku kriptografi sehingga setiap cara menulis pesan rahasia pesan
mempunyai nilai estetika tersendiri sehingga kriptografi berkembang menjadi
sebuah seni merahasiakan pesan.
II.1.1. Terminologi Kriptografi
Di dalam kriptografi akan sering ditemukan berbagai istilah atau
terminologi. Beberapa istilah penting tersebut adalah
a. Pesan, Plainteks, dan Cipherteks
Pesan (message) adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan
dimengerti maknanya. Nama lain dari pesan adalah plainteks (plaintext).
Agar pesan tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain, maka pesan
perlu disandikan ke bentuk lain yang tidak dapat dipahami. Bentuk pesan
yang tersandi disebut dengan cipherteks (ciphertext) atau kriptogram
(cryptogram). Cipherteks harus dapat ditransformasikan kembali menjadi
plainteks semula agar pesan yang diterima bisa dibaca.
b. Enkripsi dan Dekripsi
Proses menyandikan plainteks menjadi cipherteks disebut enkripsi
(encryption) atau enciphering (standard nama menurut ISO 7498-2).
Sedangkan proses mengembalikan cipherteks menjadi plainteks semula
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dinamakan dekripsi (decryption) atau deciphering (standard nama menurut
ISO 7498-2).
c. Cipher dan Kunci
Algoritma kriptografi disebut juga cipher yaitu aturan untuk enciphering
dan deciphering, atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan
dekripsi. Beberapa cipher memerlukan algoritma yang berbeda untuk
enciphering dan deciphering. Kunci (key) adalah parameter yang digunakan
untuk tranformasi enciphering dan deciphering. Kunci biasanya berupa
string atau deretan bilangan.
d. Sistem Kriptografi
Kriptografi membentuk sebuah sistem yang dinamakan sistem kriptografi.
Sistem kriptografi (cryptosystem) adalah kumpulan yang terdiri dari
algoritma kriptografi, semua plainteks dan cipherteks yang mungkin, dan
kunci. Di dalam sistem kriptografi, cipher hanyalah salah satu komponen
saja.
e. Penyadap
Penyadap (eavesdropper) adalah orang yang mencoba menangkap pesan
selama ditransmisikan. Tujuan penyadap adalah untuk mendapatkan
informasi

sebanyak-banyaknya

mengenai

sistem

kriptografi

yang

digunakan untuk berkomunikasi dengan maksud untuk memecahkan
cipherteks. Nama lain dari penyadap adalah enemy, adversary, intruder,
interceptor, bad guy.
f. Kriptanalisis dan Kriptologi
Kriptologi berkembang sedemikian rupa sehingga melahirkan bidang yang
berlawanan yaitu kriptanalisis. Kriptanalisis (cryptanalysis) adalah ilmu dan
seni untuk memecahkan cipherteks menjadi plainteks tanpa mengetahui
kunci yang digunakan. Pelakunya disebut kriptanalisis. Jika seorang
kriptografer (cryptographer) mentransformasikan plainteks menjadi
cipherteks dengan suatu algoritma dan kunci, maka sebaliknya seorang
kriptanalisis berusaha untuk memecahkan cipherteks tersebut untuk
menemukan plainteks atau kunci. Sedangkan kriptologi (cryptology) adalah
studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis.
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II.1.2. Tujuan Kriptografi
Kriptografi bertujuan untuk memberi layanan kemananan sebagai berikut :
a. Kerahasian (confidentiality), adalah layanan yang ditujukan untuk menjaga
agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Di dalam
kriptografi layanan ini direalisasikan dengan menyandikan pesan menjadi
cipherteks.
b. Integritas data (data integrity), adalah layanan yang menjamin bahwa pesan
masih asli/utuh atau belum pernah dimanipulasi selama pengiriman. Untuk
menjaga integritas data, sistem harus memiliki kemampuan untuk
mendeteksi manipulasi pesan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, antara
lain penyisipan, penghapusan dan pensubstitusian data lain kedalam pesan
yang sebenarnya.
c. Otentikasi (authentication), adalah layanan yang berhubungan dengan
identifikasi,

baik

mengidentifikasi

kebenaran

pihak-pihak

yang

berkomunikasi (user authentication atau entity authenctication) maupun
mengidentifikasi kebenaran sumber pesan (data origin authentication). Dua
pihak yang saling berkomunikasi harus dapat mengotentikasi satu sama lain
sehingga ia dapat memastikan sumber pesan.
d. Nirpenyangkalan (non-repuddiation), adalah layanan untuk mencegah
entitas yang berkomunikasi melakukan penyangkalan, yaitu pengirim pesan
menyangkal melakukan pengiriman atau penerima pesan menyangkal telah
menerima pesan.
II.1.3. Kriptografi Berdasarkan Kunci
Berdasarkan kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi, kriptografi
dapat

dibedakan

menjadi

kriptografi

kunci

simetri

(symmetric-key

cryptography) dan kriptografi kunci asimetri (asymmetric-key cryptography).
Pada sistem kriptografi kunci simetri, kunci untuk enkripsi sama dengan kunci
untuk dekripsi, oleh karena itulah dinamakan kriptografi simetri. Sistem
kriptografi kunci simetri mengasumsikan pengirim dan penerima pesan sudah
berbagi kunci yang sama sebelum bertukar pesan.
Keamanan sistem kriptografi simetri terletak pada kerahasiaan kuncinya.
Yang utama pada pada kriptografi kunci simetri adalah melindungi kerahasiaan
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data yang dikirim melalui saluran tidak aman dan melindungi kerahasiaan data
yang disimpan pada media yang tidak aman. Kelemahan dari sistem ini adalah
baik pengirim maupun penerima pesan harus memiliki kunci yang sama,
sehingga pengirim pesan harus mencari cara yang aman untuk memberitahukan
kunci kepada penerima pesan.
Kunci privat, K

Plainteks, P

Enkripsi
EK(P) = C

Kunci privat, K

Cipherteks, C

Dekripsi
DK(C) = P

Plainteks, P

Gambar
Skemakriptografi
kriptografi kunci
simetrisimetri
Gambar
2.2 II.1
Skema
kunci

Jika kunci untuk enkripsi tidak sama dengan kunci untuk dekripsi, maka
kriptografinya dinamakan sistem kriptografi asimetri. Nama lainnya adalah
kriptografi kunci publik (public-keycryptography), sebab kunci untuk enkripsi
tidak rahasia dan dapan diketahui oleh siapapun, sementara kunci untuk
dekripsinya hanya diketahui oleh penerima pesan. Keuntungan menggunakan
kriptografi asimetri yaitu tidak ada kebutuhan untuk mendistribusikan kunci
privat sebagaimana pada sistem kriptografi simetri. Selain itu jumlah kunci
dapat ditekan. Untuk berkomunikasi secara rahasia dengan banyak orang tidak
perlu kunci rahasia sebanyak jumlah orang tersebut.
Kunci privat,
K1

Plainteks, P

Enkripsi
EK1(P) = C

Kunci privat,
K2

Cipherteks, C

Dekripsi
DK2(C) = P

Plainteks, P

Gambar
II.2 2.3
Skema
kriptografi
kunci asimetri
Gambar
Skema
kriptografi
kunci

II.1.4. Kriptografi Kunci Simetri

asimetri

Algoritma kunci simetri modern beroperasi dalam mode bit dan dapat
dikategorikan menjadi 2 kategori :
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a. Cipher aliran (stream cipher)
Algoritma kriptografi beroperasi pada plainteks/cipherteks dalam bentuk bit
tunggal yang dalam hal ini rangkaian bit dienkripsikan/didekripsikan bit per
bit. Cipher aliran mengenkripsi satu bit setiap kali.
b. Cipher block (block cipher)
Algoritma kriptografi beroperasi pada plainteks/cipherteks dalam bentuk
blok bit, yang dalam hal ini rangkaian bit dibagi menjadi blok-blok bit yang
panjangnya sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya panjang blok adalah 64
bit, maka itu berarti algoritma enkripsi memperlakukan 8 karakter setiap
kali enkripsi. Cipher blok mengenkripsi satu blok bit setiap kali.
II.1.5. Stream Cipher
Stream cipher atau cipher aliran mengenkripsikan plainteks menjadi
cipherteks bit per bit (1 bit setiap kali transformasi) atau byte per byte (1
karakter = 1 byte). Cipher aliran yang memproses data byte per byte adalah
Vigenere cipher dan one-time pad cipher. Nama lain untuk cipher aliran adalah
cipher status sebab enkripsi tiap bit bergantung pada status saat ini (current
state). Cipher aliran pertama kali diperkenalkan oleh Vernam melalui
algoritmanya yang dikenal dengan Vernam cipher.
Pada cipher aliran, bit hanya mempunyai dua buah nilai, sehingga proses
enkripsi hanya menyebabkan dua keadaan pada bit tersebut: berubah atau tidak
berubah. Dua keadaan tersebut ditentukan oleh kunci enkripsi yang disebut
dengan aliran kunci (keystream). Aliran kunci dibangkitkan dari sebuah
pembangkit yang dinamakan pembangkit aliran kunci (keystream generator).
Aliran kunci di-XOR-kan dengan aliran bit-bit plainteks untuk menghasilkan
aliran bit-bit cipherteks.
II.1.6. Vigenere Cipher
Vigenere cipher mungkin adalah contoh terbaik dari cipher alphabetmajemuk ‘manual’. Algoritma ini di publikasikan oleh diplomat (sekaligus
seorang kriptologis) Perancis, Blaise de Vigenere pada abad ke-16. Meskipun
Giovan Batista Belaso telah menggambarkannya pertama kali pada tahun 1553.
Vigenere Cipher dipublikasikan pada tahun 1586, tetapi algoritma tersebut baru
dikenal luas 200 tahun kemudian oleh penemunya cipher tersebut kemudian
dinamakan vigenere cipher. Cipher ini berhasil dipecahkan oleh Babbage dan
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Kasiski pada pertengahan Abad ke-19. Vigenere cipher digunakan oleh Tentara
Konfidereasi pada perang Sipil Amerika.
Vigenere cipher sangat dikenal karena mudah dipahami dan
diimplementasikan. Cipher menggunakan bujursangkar Vigenere (Gambar II.3)
untuk melakukan enkripsi. Kolom paling kiri dari bujursangkar menyatakan
huruf-huruf kunci sedangkan baris paling atas menyatakan huruf-huruf
plainteks. Setiap baris di dalam bujursangkar menyatakan huruf-huruf
cipherteks yang diperoleh dengan Caesar cipher, yang mana jumlah pergeseran
huruf plainteks ditentukan nilai numerik huruf kunci tersebut (yaitu, a=0, b=1,
c=2,…,z=25). Sebagai contoh, huruf kunci c(=2) menyatakan huruf-huruf
plainteks digeser sejauh 2 huruf ke kanan, sehingga huruf-huruf cipherteks
pada baris c adalah:
C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Z,A,B
Bujursangkar vigenere digunakan untuk memperoleh cipherteks dengan
menggunakan kunci yang sudah ditentukan. Jika panjang kunci lebih pendek
daripada panjang plainteks, maka kunci diulang penggunaannya (system
periodik).

Gambar II.3 Bujursangkar Vigenere
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Secara matematis enkripsi vigenere cipher adalah sebagai berikut, misalkan
kunci dengan panjang m adalah rangkaian K1K2…Km, Plainteks adalah
rangkaian P1P2..Pt, dan cipherteks adalah rangkaian C = C1C2..Ct, maka enkripsi
pada Vigenere ciphere dapat dinyatakan sebagai:
Ci = (Pi + Ki) mod 26

(1 < i < t)

(II.1)

i = r (mod m)

(1 < r < t)

(II.2)

Dan

Contoh : Huruf T dienkripsi dengan kunci S
(T + S) mod 26 = (19 + 18) mod 26 = 11 = L

(II.3)

Demikian seterusnya untuk huruf-huruf plainteks lainnya
Kelemahan dari Vigenere Cipher adalah kuncinya yang pendek dan diulang
secara periodik. Untuk memecahkan Vigenere cipher, cukup menentukan
kuncinya. Jika panjang kunci diketahui dan tidak terlalu panjang, maka kunci
dapat ditemukan.
II.1.7. RC4
Berdasarkan pernjelasan Suryani (2009), Algoritma RC4 (atau ARCFOUR)
adalah salah satu algoritma kriptografi stream cipher yang mana operasi
enkripsinya dilakukan byte per byte. Algoritma RC4 ini merupakan algoritma
yang paling banyak digunakan saat ini. Algoritma ini dikembangkan oleh Ron
Rivest dari laboratorium RSA (RC adalah singkatan dari Ron’s Code), dan
operasinya berdasarkan byte bukan bit. Kunci enkripsi panjangnya 256 byte
state-array yang diinisialisasi dengan sebuah key tersendiri dengan panjang 1256 byte. Setelah itu, state-array tersebut akan diacak kembali dan diproses
untuk menghasilkan sebuah kunci enkripsi yang akan di-XOR-kan dengan
plainteks ataupun cipherteks. Algoritma ini juga sering digunakan pada SSL,
enkripsi WEP, dan WPA.
a. Inisialisasi State-Array
Dalam penginisialisasian state-array, terdapat 2 state-array yang harus di
inisialisasi, S dan K. Array S sebesar 256 byte diinisialisasi dengan angka
dari 0 Sampai dengan 255. Sedangkan array K sebesar 256 byte diisi dengan
kunci dengan panjang 1-256 byte secara berulang sampai seluruh array K
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terisi penuh. Setelah itu, dilakukan Key Scheduling Algorithm untuk
menghasilkan permutasi dari array S berdasarkan kunci yang tersedia.
State-array S initialization.
S

0

1

2

3

..

..

..

..

..

255

254

255

State-array K initialization.
K

1

2

3

4

T(K)

1

2

3

..

256

b. Penghasilan Kunci Enkripsi dan Proses Enkripsi
Setelah memiliki state array yang telah teracak, maka kita akan
menginisialisasi kembali i dan j dengan 0. Setelah itu, lakukan pseudorandom generation algorithm atau PRGA untuk menghasilkan kunci
enkripsi yang akan di-XOR-kan dengan plainteks. Untuk menghasilkan
kunci enkripsi, PRGA meng-incremnet i, menambahkan nilai S[i] dan S[j]
menukar nilai keduanya, dan nilai kunci yang dihasilkan adalah S dengan
indeks yang sama dengan jumlah S[i] dan S[j] di-modulo dengan 256.

Gambar II.4 Proses Penghasilan Kunci Enkripsi dan Proses Enkripsi

II.2. Dinamika Kaotik
Munurut Susanto (2009) Gagasan dinamika kaotik atau teori acak telah
dipikirkan sejak lama, akan tetapi yang tercatat sebagai penemu dinamika kaotik
ini adalah Henri Poincare yang pada tahun 1880 menemukan bahwa terdapat orbit
yang bersifat nonperiodik, dalam arti tidak memiliki proses kemunculan secara
tetap atau formulatif. Selain itu Jacques Hadamard juga mempublikasikan teori
serupa pada tahun 1898. Selain kedua orang tersebut, masih banyak teori yang
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bermunculan pada zaman tersebut, yang hampir semuanya dikembangkan oleh
matematikawan.
Dinamika kaotik sendiri mulai diformulasikan sejak pertengahan abad ke20, dengan perintisnya adalah Edward Lorenz yang menemukan permasalahan
dinamika kaotik saat melakukan peramalan cuaca pada tahun 1961. Lorenz
melakukan suatu simulasi peramalan cuaca dengan menggunakan mesin yang telah
ia buat. Lorenz menemukan bahwa prediksi yang ia buat dengan mesin ternyata
jauh berbeda dengan kenyataan yang ada. Hal inilah yang menjadi dasar
berkembangnya dinamika kaotik. Setelah penemuan dari Lorentz ini, banyak ahli
yang mempelajari dinamika kaotik dan menerapkannya pada berbagai bidang,
mulai dari dunia meteorologi, biologi, matematika, hingga dunia kriptografi yang
juga akan dibahas pada makalah ini.
Menurut Wolfe (2009) dinamika kaotik terdiri dari berbagai prinsip, berikut
prinsip-prinsip dari dinamika kaotik dan penjelasannya.
1. Butterfly Effect
Dalam dunia matematika, dinamika kaotik menggambarkan kebiasaan dari
suatu sistem dinamis, yang keadaannya selalu berubah seiring dengan
berubahnya waktu, dan sangat sensitif terhadap kondisi awal dirinya sendiri.
Dinamika kaotik ini juga sering disebut dengan sebutan butterfly effect.
Gambar di bawah ini akan menggambarkan dinamika kaotik sekaligus
menjawab megapa dinamika disebut memiliki butterfly effect.

Gambar II.5 Butterfly Effect
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Dikarenakan oleh sensitivitas yang dimiliki dinamika kaotik
terhadap keadaan awal dirinya, dinamika kaotik memiliki sifat untuk
muncul secara kaotik (kacau). Bahkan perubahan keadaan awal sekecil
(10^-100) saja akan membangkitkan bilangan yang benar-benar berbeda.
Hal ini terjadi walaupun sistem yang digunakan bersifat deterministik,
dalam arti perubahan kondisi dari kondisi yang ada sekarang bersifat statik
atau tetap. Salah satu contoh nyata dari dinamika kaotik ini dapat kita lihat
pada kehidupan sehari-hari, terutama pada sistem alamiah seperti cuaca.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Lorentz telah meneliti
perubahan cuaca, dan mencoba memodelkannya dengan mesin yang dia
rancang sendiri. Akan tetapi, perubahan cuaca sebenarnya ternyata sangat
berbeda dengan prediksi mesin yang dirancang oleh Lorentz.
2. Unpredictability
Karena kita tidak pernah tahu kondisi awal dari sebuah kondisi secara cukup
detail (sempurna), kita tidak bisa berharap untuk memprediksi hasil akhir
dari sebuah system yang kompleks. Bahkan kesalahan kecil dalam
mengukur status system akan diamplifikasi secara dramatis, memberikan
sebuah prediksi yang tidak berguna. Sejak pengukuran efek dari semua
butterfly effect di dunia merupakan hal yang tidak mungkin, maka prediksi
jarak jauh cuaca akan selalu tidak mungkin.
3. Order/Disorder
Kaotik merupakan disorder yang tidak sederhana. Kaotik mengekplorasi
transisi antara order dan disorder, yang sering terjadi secara mengejutkan.
4. Mixing
Turbulensi menjamin bahwa dua titik yang berdekatan di dalam sistem yang
kompleks pada akhirnya akan berakhir pada posisi yang sangat berbeda
setelah bererapa waktu berlalu. Contoh : dua molekul air yang berdekatan
mungkin akan berakhir pada bagian pantai yang berbeda. Kelompok balon
helium yang diterbangkan secara bersama-sama, pada akhirnya akan
mendarat pada tempat yang sangat berbeda. Mixing adalah prinsip yang
teliti karena turbulence terjadi pada seluruh skala. Turbulence juga tidak
linier: cairan tidak bisa dipisahkan.
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5. Feedback
Sistem sering kali menjadi kaotik ketika terdapat feedback. Contoh yang
baik adalah kebiasaan pada stok market. Ketika jumlah stok naik atau turun,
orang akan cenderung untuk membeli atau menjual stok tersebut. Hal ini
juga secara otomatis akan mempengaruhi harga dari stok tersebut, yang
menyebabkan peningkatan atau penurunan secara kaotik.
6. Fractals
Fraktral adalah sebuah pola yang tidak pernah berakhir. Fractal merupakan
pola yang kompleks tidak terbatas pada skala yang berbeda. Mereka dibuat
dengan mengulang proses sederhana secara terus menerus dalam lingkaran
umpan balik. Dikendalikan secara berulang, fractal merupakan gambaran
dari sistem yang dinamik-gambaran dari kaotik. Secara geometris, mereka
diantara dimensi yang familiar. Pola fractal sangat familiar, alam adalah hal
yang penuh dengan fractal. Contohnya : pohon, sungai, pantai, pegunungan,
awan, laut, badai dan sebagainya.
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BAB III
Analisis dan Perancangan Sistem
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara
mengukur kualitas algoritma kriptografi stream cipher dengan menggunakan
dinamika kaotik. Seiring dengan berkembangnya teknik kriptografi, jumlah
algoritma yang dilahirkan semakin banyak. Maka dari itu, diperlukan suatu teknik
guna mengetahui kualitas algoritma yang telah dilahirkan tersebut. Diharapkan,
dengan melakukan pengukuran kerandoman suatu algoritma menggunakan
dinamika kaotik, kualitas dari suatu algoritma dapat diukur. Pada bab ini akan
dibahas mengenai metode penelitian dan algoritma yang digunakan.

III.1. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan mengadopsi metode penelitian Design
Science Research Methodology (DSRM) milik Peffers, dkk (2008). Proses
penelitian ini dibagi menjadi tahap-tahap sebagai berikut :
1. Studi Literatur :
a. Permasalahan , tujuan, dan solusi seperti yang telah disampaikan pada bab
pendahuluan.
b. Dinamika kaotik.
c. Algoritma kriptografi.
d. Kriptografi stream cipher yang akan digunakan yaitu RC4 dan vigenere
cipher.
2. Perancangan dan Pengembangan deteksi kerandoman algoritma kriptografi
menggunakan dinamika kaotik.
3. Pengujian terhadap algoritma kriptografi.
4. Mengukur dan menganalisa kinerja algoritma kaotik.
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Proses Penelitian

Chaos Theory

Algoritma Kriptografi

RC4
Algoritma Chaos Theory pada
algoritma kriptografi stream cipher

Vigenere

Pembuatan aplikasi pengukuran algoritma kriptografi
menggunakan Chaos Theory

Pengujian aplikasi dan Analisis
Gambar III.1 Proses Penelitian

III.2. System Development Life Cycle (SDLC)
Penelitian ini menggunakan System Development Life Cycle Waterfall.
Waterwfall SDLC mengambarkan aliran proses kerja pada penelitian dari atas ke
bawah seperti air terjun. Penemu dari metode waterfall ini adalah Winston Royce
yang didokumentasikan pertama kali pada tahun 1970 dan menjadi SDLC yang
popular pada awalnya karena metodenya mudah dipahami. Berikut adalah
gambaran metode waterfall pada penelitian :
Planning

Analisis

Desain

Implementasi

Pengujian

Gambar III.2 Waterfall SDLC
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Pada gambar waterfall SDLC terdapat proses planning, analysis, design,
implementasi, dan pengujian. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing proses
pada SDLC.
III.2.1. Planning
Planning merupakan proses menggumpulkan data-data yang berkaitan
dengan penelitian yang akan dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi
literatur yang berkaitan dengan penelitian.
III.2.2. Analisis
Analisa merupakan proses analisa terhadap apa saja yang diperlukan untuk
melakukan penelitian. Dalam hal ini program Matlab digunakan untuk pembuatan
program yang bertujuan untuk mengukur kualitas suatu algoritma dengan dinamika
kaotik. Penggunaan Matlab membutuhkan perangkat keras (hardware) sebagai
aspek pendukung. Standar untuk menginstalasi program maltab adalah sebagai
berikut:
a. Processor Intel Core 2
b. Harddisk 4 GB
c. RAM 1 GB
d. Sistem Operasi Windows XP service pack 3
Pada penelitian kali ini perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk
implementasi adalah menggunakan laptop ASUS N43S dengan spesifikasi sebagai
berikut :
a. Processor Intel Core I7 – 2670QM, 2.2GHz.
b. Nvidia Geforce GT 540M.
c. RAM DDR3 4GB.
d. Harddisk 750GB.
e. Sistem Operasi Windows 10
Dengan spesifikasi laptop tersebut sudah lebih dari cukup untuk
menginstalasi program Matlab untuk membuat progam yang diinginkan.
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III.2.3. Desain
Secara umum, desain perancangan sistem implementasi dinamika kaotik
untuk mengukur kualitas suatu algoritma dapat dilihat pada arsitektur sistem
berikut:
Program

Program
Input data

Output

Enkripsi

Chaos

Output data

Input data

Gambar III.3 Gambaran Umum Sistem

Dari gambaran umum di atas, terdapat 2 program yaitu program untuk
enkripsi dan program chaos yang berfungsi untuk mengukur kerandoman dari
algoritma yang digunakan. Dari Gambar III.3 di atas juga terdapat input data yang
berupa pesan plainteks untuk diproses oleh program enkripsi dan dijadikan
perbandingan pada program chaos.
III.2.4. Implementasi
Implementasi merupakan proses untuk merubah desain umum aplikasi
menjadi sebuah program. Pada implementasi akan terdapat 2 program yaitu
program untuk melakukan enkripsi dan juga melakukan perhitungan secara kaotik.
Berikut penjelasan dari masing-masing proses :
a. Enkripsi
Enkripsi merupakan proses enkripsi dari plainteks menjadi cipherteks
seperti yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya. Terdapat dua macam
proses enkripsi algoritma yang digunakan yaitu algoritma RC4 yang saat
ini banyak digunakan dan algoritma vigenere cipher yang merupakan
algoritma lama. Mengunakan dua algoritma yang saat ini masih banyak
digunakan dan juga algoritma lama yang dapat dikatakan mudah di
kriptanalisis, bertujuan untuk menunjukkan pengukuran berjalan sebagai
mana mestinya seperti dapat menunjukkan algoritma yang baik dan juga
menunjukkan algoritma yang buruk. Penjelasan dari masing-masih
algoritma dapat dilihat pada bab sebelumnya.
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b. Kaotik
Setelah di enkripsi output data yang berupa cipherteks dan input data yang
berupa plainteks akan diproses dengan algoritma kaotik untuk mengetahui
kerandoman dari algoritma RC4 dan vigenere cipher. Berikut adalah proses
kaotik. Berdasarkan penjelasan dinamika kaotik pada Bab II, terdapat
prinsip-prinsip kaotik seperti Butterfly effect, Unpredictability, Order,
Feedback dan Fractal. Hasil enkripsi dari program chaos akan di proses
sesuai dengan prinsip dari kaotik yang pada penelitian ini hanya
menerapkan salah satu prinsip kaotik yaitu Unpredictability.
Menurut Lesne (2011) Untuk mengetahui Unpredictability dari hasil
enkripsi maka diperlukan proses matematik yang dikenal dengan Entropy.
Begitu pula seperti yang dijelaskan Hong (2010) untuk mengetahui system
order dari hasil enkripsi menggunakan perhitungan Entropy. Perhitungan
Entropy merupakan salah satu perhitungan Symbolic Dynamic seperti yang
dijelaskan oleh Williams (2005) dan menurut Gulick (1992) Symbolic
Dynamic merupakan perangkat analisis dinamika kaotik yang lazim
digunakan.
Topologi entropy digambarkan untuk sistem umum yang padat dan
dinamis, dianalogikan dengan konsep pengukuran entropy teoritik yang
dikembangkan oleh Shannon dan Kolmogorov-Sinai. Pada penelitian ini
menggunakan perhitungan Entropy yang dikembangkan oleh Shannon
dikarenakan menurut Frigg (2005) dan Grunwald (2010) nilai entropy
entropy Shannon dan Kolmogorov-Shinai hampir mendekati. Berikut
adalah bentuk matematik dari Entropy yang dikembangkan oleh Shannon:
𝑛

𝐻(𝑋) = − ∑𝑖=1 𝑃(𝑥𝑖 ) log 2 𝑃(𝑥𝑖 )

(III.1)

H merupakan nilai entropy dari pesan, dengan menghitung P atau
probabilitas dari setiap karakter sebanyak n jumlah karakter pada pesan
yang kemudian di kalikan dengan logaritma basis-2 dari probabilitas setiap
karakter. Contohnya :
Cipherteks : ueihfkandl
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Pada cipherteks tersebut di cari probabilitas setiap karakter berikut adalah
hasil dari probabilitas tiap karakter.
P(u) = 0,1, P(e) = 0,1, P(i) = 0,1 , P(h) = 0,1
P(f) = 0,1 , P(k) = 0,1, P(a) = 0,1, P(n) = 0,1
P(d) = 0,1, P(l) = 0,1
Dari hasil probabilitas setiap karakter di atas dihitung dengan
menggunakan Shannon entropy dengan Persamaan III.1 sehingga
didapatkan hasil entropy dari cipherteks di atas adalah : H(X) = 3,3219
c. Standar Deviasi
Selain dengan melakukan perhitungan kaotik dengan entropy dilakukan
juga perhitungan terhadap selisih setiap karakter pada plainteks dengan
cipherteks dan juga perbandingan biner karakter plainteks dengan
cipherteks, berikut penjelasan setiap prosesnya.
Proses perhitungan selisih setiap karakter plainteks dengan cipherteks
adalah sebagai berikut, Setiap karakter dari plainteks dan cipherteks pada
pesan diubah menjadi nilai ASCII. Kemudian nilai dari nilai ASCII
plainteks maupun cipherteks dicari selisihnya. Berikut contoh analisis
berdasarkan selisih setiap karakternya .
Misal :
Plainteks :
P1

P2

P3

P4

P5

P6

0

0

0

0

0

0

Cipherteks:
C1

C2

C3

C4

C5

C6

m

»

(

(space)

V

þ

Diubah menjadi kode ASCII
Plainteks :
P1

P2

P3

P4

P5

P6

48

48

48

48

48

48

Cipherteks :
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C1

C2

C3

C4

C5

C6

109

187

40

32

86

254

Kemudian dicari selisih dari nilai ASCII setiap karakter berikut
adalah hasil selisih setiap karakternya.
S1

S2

S3

S4

S5

S6

61

139

248

240

38
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Dari nilai tersebut kemudian dicari nilai standar deviasinya. Selain
berdasarkan karakternya dilakukan juga proses analisis berdasarkan
perbandingan biner setiap karakter pada plainteks dan cipherteksnya.
Misal :
Plainteks : ‘h’ diubah menjadi ASCII = 104 dan nilai binernya 01101000
BP1
BP2
BP3 BP4 BP5 BP6 BP7 BP8
0
1
1
0
1
0
0
0
Cipherteks : ‘¤’ diubah menjadi ASCII = 164 dan nilai binernya 10100100
BC1
1

BC2
0

BC3
1

BC4
0

BC5
0

BC6
1

BC7
0

BC8
0

Kemudian dicari jumlah bit yang berbeda, yang pada contoh ini jumlah bit
yang berbeda adalah 4 dan seterusnya hingga karakter terakhir pada
plainteks dan cipherteks. Setelah itu dicari standar deviasinya.
Standar deviasi digunakan pada proses perhitungan selisih setiap karakter
dan juga perhitungan jumlah bit yang berbeda. Standar deviasi juga
digunakan untuk mengetahui keberagaman suatu kelompok data, namum
sebelum melakukan perhitungan standar deviasi harus mencari mean atau
rata-rata terlebih dahulu kemudian mencari nilai variannya. Untuk mencari
rata-ratanya dengan menjumlahkan setiap bilangan kemudian di bagi
dengan banyaknya bilangan, atau dapat disimbolkan dengan persamaan
berikut :
Rata-rata (mean) : 𝑥̅ =

1
𝑛

∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖
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(III.2)

Setelah mendapatkan rata-ratanya kemudian dicari nilai variansnya, untuk
mencari varians adalah dengan mengkuadratkan setiap pengurangan nilai
data dengan rata-rata kelompok data, dan selanjutnya semua hasilnya
dijumlahkan. Dari hasil penjumlahan kuadrat kemudian dibagi dengan
banyaknya data dikurangi dengan 1. Rumus varians dijabarkan dengan
persamaan berikut :
Varians : 𝑠 2 =

∑𝑛
̅)
𝑖=1( 𝑥𝑖 − 𝑥

(III.3)

𝑛−1

Dari nilai varian bisa didapatkan nilai standar deviasinya dengan
mengakarkuadratkan nilai varian seperti persamaan berikut:
∑𝑛
𝑖=1( 𝑥𝑖 − 𝑥̅ )

Standar deviasi : 𝑠 = √𝑠 2 = √

𝑛−1

(III.4)

Keterangan :
xi = nilai x ke i
𝑥̅ = rata-rata
n = ukuran sampel
III.2.5. Pengujian
Menurut Rahardjo (2014) Pengujian terhadap aplikasi dapat dilakukan dengan
strategi-strategi sebagai berikut :
a. Kasus dengan input normal
Pengujian dengan input normal adalah menguji aplikasi dengan input yang
dapat diproses oleh algoritma.
b. Kasus dengan input ekstrim
Pengujian dengan input ekstrim adalah menguji program dengan input yang
mendekati batas maksimal, batas minimal maupun batas tengah. Pengujian
dengan input ekstrim dilakukan untuk menemukan kesalahan dalam
implementasi algoritma.

24

Chaos

Enkripsi

RC4

Cipherteks

Entropy

Value

Vigenere

Cipherteks

Entropy

Value

Pesan
&
Kunci

Gambar III.4 Proses Pengukuran

Pengukuran terhadap kerandoman suatu algoritma dilakukan dengan menggunakan
algoritma kaotik yang diimplementasikan pada program maltab. Proses algoritma
kaotik sudah dijelaskan pada tahapan implementasi. Berikut adalah proses
pengukuran yang akan dilakukan dan dapat juga dilihat pada Gambar III.4 :
a. Pesan dan kunci yang sama akan dilakukan proses enkripsi
menggunakan aplikasi enkripsi berdasarkan algoritma RC4 dan
Vigenere cipher kemudian keluarannya yang berupa cipherteks akan
disimpan dalam bentuk xls.
b. Pesan asli dan output akan diproses dengan menggunakan program
chaos berdasarkan algoritma kaotik dengan perhitungan entropy yang
nantinya hasilnya akan dibandingkan antara algoritma RC4 dan
algoritma Vigenere Cipher.
c. Kerandoman dari hasil perhitungan algoritma kaotik pada masingmasing algoritma kriptografi akan ditampilkan dalam grafik pada
program chaos dan akan di analisis.
Pada tabel berikut menunjukkan data input yang digunakan pada pengujian.
Tabel III.1 Data Input

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pesan
You are going to New York
answer the phone please
saya sedang mencoba
makan nasi karena lapar
saya sedang mencoba
belajar membuat program
besok ujian nasional
Ponorogo adalah sebuah kota kecil yang tenang
dan damai
Kota ini terkenal dengan kesenian REOGnya
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Kunci
wherehere
Message
latihan
pelajaran
ringan
kecelakaan
berlari
Terpencil
orangtua

10

sabrina apa tadi kamu mendengar suara aneh dari
sekolah
samping kamar mu
11 Lambang Garuda begitu megah bertengger di
Indonesia
puncak tugu
12 Seluruh barang tergeletak di lantai
Kotor
13 Practice make perfect
full
14 Sampai jumpa di lain waktu
Seeyou
15 Apotek ini adalah impianku semenjak kuliah dulu berhasil
16 Ratusan warga mengalami keracunan
Luarbiasa
17 Anggaran pendidikan akan dinaikkan dua kali lipat Ekspansi
dibanding sebelumnya
18 Siapakah Osama Bin laden itu
Tokoh
19 Ada kaitan yang erat antara makan hidup dan
Siklus
berpikir pada manusia
20 Hidup tidak hanya untuk makan
Simple
21 Cuaca buruk mengganggu jadwal penerbangan
Kacau
22 Kejadian itu menarik perhatian banyak orang
ramai
23 How are you
masihbaik
24 Malas bepergian karena hujan
reda
25 aaaaaaaaaaaaa
Good
26 zzzzzzzzzzzzzzz
runs
27 0000000000000000000000000000000000000000 are
28 1111111111111111111111111111111111111111 is
29 0000111100001111000011110000111100001111 you
30 1111000011110000111100001111000011110000 can
Data input yang digunakan yaitu sebanyak 30 sampel. Menurut Cohen, et.al,
(2007) semakin besar sample adalah semakin baik, akan tetapi ada jumlah batas
minimal yang harus diambil oleh peneliti yaitu sebanyak 30 sampel. Sebagaimana
dikemukakan oleh Baley dalam Mahmud (2011) yang menyatakan bahwa untuk
penelitian yang menggunakan analisis data statistik, ukuran sampel paling
minimum adalah 30. Tabel III.1 merupakan data input yang digunakan pada saat
penelitian. Data input yang digunakan berupa pesan dan kunci. Pesan adalah pesan
yang akan dikirimkan, sedangkan kunci adalah parameter yang digunakan untuk
melakukan proses enkripsi. Pesan 1 sampai dengan 24 adalah jenis input data pada
kasus input normal dan merupakan pesan yang biasa dikirimkan. Pesan 25 sampai
30 merupakan jenis input data dengan kasus input ekstrim. Data tersebut digunakan
untuk mengetahui seberapa pengaruh algoritma kriptografi dalam pengukuran
kerandoman algoritma kriptografi.
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BAB IV
Implementasi, Pengujian dan Analisis
Pada bab ini membahas mengenai implementasi dan pengujian aplikasi
pengukuran kualitas algoritma kriptografi dengan menggunakan algoritma kaotik
berdasarkan perancangan dan desain seperti yang sudah dijabarkan pada bab
sebelumnya.

IV.1 Implementasi Sistem
Implementasi dari sistem menggunakan bahasa pemrograman matlab,
Adapun implementasi dari system adalah sebagai berikut.
IV.1.1 Implementasi Aplikasi Kriptografi
Aplikasi kriptografi ini untuk melakukan proses enkripsi pesan dari
plainteks menjadi cipherteks. Berikut adalah tampilan dari aplikasi enkripsi yang
dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman matlab.

Gambar IV.1 Aplikasi Enkripsi Pesan

Pada menu algorithm pada Gambar IV.1 terdapat pilihan RC4 dan Vigenere
Cipher untuk memilih plainteks akan di enkripsi menggunakan algoritma yang
mana. Algoritma RC4 yang digunakan merupakan implementasi sendiri
berdasarkan proses enkripsi RC4 seperti yang sudah dijelaskan pada Bab II yang
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mana setelah diuji dengan melakukan proses enkripsi, hasil yang berupa cipherteks
di dekripsi lagi dan pesan yang didapat sesuai dengan pesan awalnya. Kemudian
tombol browse untuk mencari file yang akan dienkripsi pada aplikasi ini hanya
membaca file yang berupa Microsoft Excel. Selain itu terdapat tombol save untuk
menyimpan hasil enkripsi ke dalam file Microsoft Excel dan tombol proses untuk
melakukan proses enkripsi berdasarkan algoritma yang akan kita pilih.
IV.1.2 Implementasi Aplikasi Chaos
Aplikasi chaos ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan
proses kaotik yang akan memperlihatkan perbandingan grafik dari probabilitas
setiap karakter, selisih karakter plainteks dengan cipherteks dan perbedaan biner
setiap karakter plainteks dengan cipherteks antara algoritma RC4 dengan Vigenere
Cipher. Selain itu juga menampilkan nilai Mean, Varian dan Standar Deviasi dari
selisih karakter dan perbedaan bit karakter, dan juga menampilkan nilai entropy
proses kaotik.

Gambar IV.2 Aplikasi untuk mengatahui kerandoman pesan
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Pada Gambar IV.2 terdapat 2 tombol browse yang gunanya untuk
menginput file hasil enkripsi RC4 dan Vigenere Cipher. Dan tombol Process yang
fungsinya untuk melakukan proses perhitungan dan menampilkan dalam bentuk
grafik dan nilai sehingga terlihat jelas perbedaan grafik nilai antara algoritma RC4
dan Vigenere Cipher.

IV.2 Pengujian Sistem
Setelah program selesai, data yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya
akan diuji coba dengan menggunakan program. Ada 3 proses pengujian yaitu
pengujian dengan melakukan enkripsi, pengujian dengan kaotik dan juga pengujian
dengan standar deviasi. Berikut adalah pejelasan masing-masing proses pengujian.
IV.2.1 Pengujian Enkripsi
Pada proses pengujian enkripsi dilakukan dengan cara melakukan proses
enkripsi terhadap data-data yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pengujian
dilakukan dengan memasukkan data yang sudah berupa file Microsoft Excel ke
Program enkripsi yang sesuai dengan hasil Implementasi. Berikut adalah hasil
proses enkripsi dari kedua algoritma RC4 dan Vigenere Cipher.
Tabel IV.1 Hasil Enkripsi pesan dengan algoritma RC4

Pesan No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cipherteks
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15
16
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23
24
25
26
27
28
29
30
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1111111001001100010000000100101001100100 (þL@Jd)
0010110011000011010000110001101111111111 (,ÃCÿ)
1111000101011011110011101010101000011010 (ñ[Îª)
1000111000110101101101111111101100000111 (5·û )

17
18
19

Pada Tabel IV.1 di atas merupakan hasil enkripsi pesan dengan
menggunakan algoritma RC4 yang menggunakan aplikasi Encryp Program, berikut
adalah hasil enkripsi pesan dengan menggunakan algoritma Vigenere Cipher.
Tabel IV.2 Hasil Enkripsi pesan dengan algoritma Vigenere Cipher

Pesan No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cipherteks
tvyqeyiqkjprxd sqr cdosyo
mrjnexdelwrpnszirglkedi
caqigsroafogmrycgjh
aevaw daexdva edam e a
iikg evlntgmcm ioor
lineuaa mrwfwed zrotaeo
ciizkqbkmry ditmeyab
hsdcvaiwkthr eub puyrwdxqalsovrmybflfkqhi cvrshrbdqcula
yetnfaginjedqxgazqdrtzunnaeekfbaaqrruzgyo
jeletnhrezokthvmjylmarqoaoeuyeancuhiejoyeorhket
zsqzwyggbewob tl
tnppnryhgidxrndtmgqfxnziyihhohefieogmdcrvdgbnknnnfyyb
bsdhhdvspraofuqcsjuvvsloajranbkaloz
uklnybnpeflvjt pwzpny
jeqmobrnyjcurhmxzu rdtodky
bte ebhtomqhdstlidztp iylyqzedmykeagklttblqkucb
30

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

butktinrwlkgraueegleacjhkwrlwudbv
exyvadsvdzwbdvvqokeoaxsvdn bavbsexrsunrsev
olvgixjvxbnelmxyosrtmpddbyn
kwkchcornvkowoguwxnstroagagd
slkkds akytpsvqkyisajlgkszkkfsbixka vbzkxsehlpkg
ssbtgslkkfsebbtu
zqpi dkqppvdzizmldlveivddiwpy
muccujbwrnu oegqgcn qubjunwcltzepeklapgux
aevalzaz qjulmmdacisqpqrprtuavqbmnfrklozrns
tonhhsehh u
ceoaideefiugzeq aeuedechkndn
goodgoodgoodg
pslqpslqpslqpsl
0110000101110010011001010110000101110010 (arear)
0110100001110010011010000111001001101000 (hrhrh)
1000100001111110100001001000100001111110 (~~)
0101001101010001010111100101001101010001 (SQ^SQ)

IV.2.2 Pengujian Kaotik
Setelah mendapatkan hasil dari enkripsi pesan dengan menggunakan
algoritma kriptografi RC4 dan Vigenere cipher, hasil tersebut diproses dengan
menggunakan program chaos dengan perhitungan entropy. Dengan perhitungan
entropy dapat diketahui seberapa tidak terprediksinya karakter cipherteks. Entropy
merupakan salah satu perhitungan simbolik dinamik yang merupakan analisis yang
sering digunakan untuk mengetahui dinamika kaotik. Perhitungan entropy yaitu
dengan mencari probabilitas setiap karakter yang terdapat pada cipherteks yang
kemudian dijumlahkan dan di kalikan dengan logaritma basis-2 dari probabilitas
karakter. Berikut adalah hasil perhitungan entropynya.

Gambar IV.3 Grafik Entropy pesan ke-1
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Gambar IV.4 Grafik Entropy pesan ke-2

Pada Gambar IV.3 merupakan tampilan hasil program chaos yang
menampilkan grafik probabilitas karakter cipherteks dan juga menampilkan nilai
entropy dari cipherteks untuk pesan ke-1. Gambar IV.4 merupakan tampilan hasil
program chaos untuk pesan ke-2. Untuk gambar grafik pesan yang lain dapat dilihat
pada lampiran, berikut adalah tabel hasil nilai entropy setiap pesan.
Tabel IV.3 Nilai Entropy

Pesan Ke Entropy
RC4
1
4,48386
2
4,52356
3
4,03740
4
4,43661
5
4,24793
6
4,52356
7
4,22193
8
5,67227
9
5,21121
10
5,87500
11
5,53924
12
4,93629
13
4,29708
14
4,70044
15
5,29927
16
4,80197
17
5,83278
18
4,73593
19
5,72222
20
4,78902

Entropy
Vigenere
3,86347
3,76227
3,57662
2,70294
3,57662
3,76227
3,68418
4,37848
3,97635
4,28416
4,07679
4,00043
3,74899
4,05602
4,09652
3,93744
4,20725
3,72647
3,93464
3,44007
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Selisih
Entropy
Entropy
maksimal
0,620391
4,64386
0,761295
4,52356
0,460784
4,24793
1,733665
4,52356
0,67131
4,24793
0,761295
4,52356
0,537744
4,32193
1,293791
5,78136
1,234858
5,35755
1,590837
6,00000
1,462449
5,72792
0,935854
5,12928
0,548085
4,39232
0,644419
4,70044
1,202752
5,55459
0,864525
5,04439
1,625539
6,12928
1,009452
4,80735
1,78758
6,02237
1,348945
4,85798

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5,09524
5,33324
3,45943
4,63754
3,70044
3,90689
2,32193
2,32193
2,32193
2,32193

4,09476
4,21989
2,73216
3,57856
1,52623
1,98990
1,52192
0,97095
1,52192
1,52192

1,000477
1,113356
0,727273
1,058982
2,174205
1,916993
0,80001
1,350979
0,80001
0,80001

5,35755
5,42626
3,45943
4,80735
3,70044
3,90689
2,32193
2,32193
2,32193
2,32193

Tabel di atas adalah hasil dari program chaos dari perhitungan entropy
cipherteks hasil algoritma RC4 dan Vigenere Cipher dan juga entropy maksimal
dari pesan. Dari Tabel IV.3 dapat dilihat bahwa nilai entropy RC4 selalu lebih besar
dibandingkan dengan nilai entropy Vigenere Cipher. Dari nilai rata-ratanya didapat
rata-rata entropy dari cipherteks algoritma RC4 adalah sebesar 4,443, sedangkan
rata-rata untuk cipherteks algoritma Vigenere Cipher adalah sebesar 3,349 dan ratarata maksimal entropynya adalah sebesar 4,549. Berdasarkan selisih nilai entropy
algoritma RC4 dengan algoritma Vigenere Cipher didapat nilai selisihnya 100%
bernilai positif.
Tabel IV.4 Nilai Entropy dengan panjang pesan berbeda

No
1
2
3
4
5
6

Pesan
a
aa
aaa
aaaa
aaaaa
aaaaaa

Entropy
RC4
0,0000
1,0000
1,5850
2,0000
2,3219
2,5850

Entropy
Vigenere
Cipher
0,0000
1,0000
0,9183
1,5000
1,5219
1,4591

Selisih
0,0000
0,0000
0,6667
0,5000
0,8000
1,1259

Entropy
Maksimum
0,0000
1,0000
1,5850
2,0000
2,3219
2,5850

Pada Tabel IV.4 merupakan perhitungan entropy berdasarkan panjang pesannya,
dari tabel tersebut dapat dikatakan untuk melakukan perhitungan dengan entropy
semakin panjang pesan yang digunakan maka nilai entropynya akan semakin besar,
dan semakin bagus.
IV.2.3 Pengujian Standar Deviasi
Selain dengan melakukan perhitungan kaotik dengan entropy dilakukan
juga perhitungan standar deviasi terhadap selisih setiap karakter pada plainteks
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dengan cipherteks dan perbandingan biner karakter plainteks dengan cipherteks.
Standar deviasi digunakan untuk mengetahui keberagaman suatu kelompok data,
namum sebelum melakukan perhitungan standar deviasi harus mencari mean atau
rata-rata terlebih dahulu kemudian mencari nilai variannya. Untuk mencari nilai
mean, varian dan standar deviasi sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Gambar IV.5 Grafik Selisih Karakter pesan ke-3

Gambar IV.6 Grafik Selisih Karakter pesan ke-4

Pada Gambar IV.5 merupakan tampilan hasil program chaos yang
menampilkan grafik selisih karakter plainteks dengan cipherteks dan juga
menampilkan nilai mean, varian dan standar deviasi dari selisih karakter pada pesan
ke-3. Gambar IV.6 merupakan tampilan hasil untuk pesan ke-4. Untuk gambar
grafik pesan yang lain dapat dilihat pada lampiran, berikut adalah tabel hasil nilai
standar deviasi selisih karakter plainteks dengan cipherteks.
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Tabel IV.5 Standar Deviasi selisih karakter plainteks dengan cipherteks

Pesan Ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Standar Deviasi
RC4
77,1645
75,97865
86,36317
83,11902
87,29264
75,43057
72,63483
81,77289
73,70042
79,86415
86,55426
69,59369
65,71272
77,65672
75,93675
75,94736
81,20298
70,37097
83,33395
86,90681
75,61639
90,18688
70,3667
87,2546
71,6794
65,97835
79,5915
101,3104
87,4969
98,2507

Standar Deviasi
Vigenere
40,32381
27,52225
23,12615
40,4994
27,5612
8,540302
20,04961
34,08316
28,86174
26,26022
25,77801
27,52148
30,69737
34,14379
31,86656
22,21618
28,49307
28,00668
34,58679
30,68821
24,13585
23,45128
42,67573
18,80884
4,949747
2,711527
8,735
5,4772
5,02
5,4589

Selisih Standar
Deviasi
36,84069
48,4564
63,23702
42,61961
59,73144
66,89027
52,58522
47,68973
44,83868
53,60393
60,77625
42,07221
35,01535
43,51293
44,0702
53,73118
52,70991
42,36429
48,74715
56,2186
51,48054
66,7356
27,69097
68,44576
66,72965
63,26682
70,8565
95,8332
82,4769
92,7918

Tabel di atas adalah hasil dari program chaos dari perhitungan standar
deviasi selisih karakter plainteks dengan cipherteks hasil algoritma RC4 dan
Vigenere. Dari Tabel IV.5 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi selisih karakter
plainteks dengan cipherteks algoritma RC4 selalu lebih besar dibandingkan dengan
nilai standar deviasi algoritma Vigenere Cipher. Dari nilai rata-ratanya didapat ratarata standar deviasi dari selisih karakter plainteks dengan cipherteks algoritma RC4
adalah sebesar 79,808, sedangkan rata-rata untuk standar deviasi selisih plainteks
dengan cipherteks algoritma Vigenere Cipher adalah sebesar 23,741. Berdasarkan
selisih nilai standar deviasi algoritma RC4 dengan algoritma Vigenere Cipher
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didapat nilai selisihnya 100% bernilai positif. Selain dengan mencari standar
deviasi selisih karakter plainteks dengan cipherteks dengan program chaos
dilakukan juga perhitungan standar deviasi berdasarkan perbedaan biner setiap
karakter plainteks dengan cipherteks berikut adalah tampilan hasilnya.

Gambar IV.7 Grafik Perbandingan biner pesan ke-5

Gambar IV.8 Grafik perbandingan biner pesan ke-6
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Pada Gambar IV.7 merupakan tampilan hasil program chaos yang
menampilkan grafik perbedaan biner setiap karakter plainteks dengan cipherteks
dan juga menampilkan nilai mean, varian dan standar deviasi dari selisih karakter
pada pesan ke-5. Gambar IV.8 merupakan tampilan hasil untuk pesan ke-6. Untuk
gambar grafik pesan yang lain dapat dilihat pada lampiran, berikut adalah tabel hasil
nilai standar deviasi perbedaan biner setiap karakter plainteks dengan cipherteks.
Tabel IV.6 Standar Deviasi perbedaan biner karakter plainteks dengan cipherteks

Pesan Ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Standar Deviasi
RC4
1,581139
1,657418
1,544657
1,421184
1,512134
1,202764
1,394538
1,379992
1,346178
1,46385
1,192319
1,358447
1,364516
1,531716
1,631671
1,530622
1,490897
1,286375
1,37071
1,379834
1,557045
1,271112
1,044466
1,315355
1,354006
1,125463
2,1909
2,0736
1,7321
1,6432

Standar Deviasi
Vigenere
0,925563
1,140349
1,600439
1,44463
1,357242
1,44052
1,356272
1,024941
1,577278
1,333984
1,292493
0,852086
0,447214
0,970329
1,278876
1,262063
1,402748
1,030616
0,940029
0,909718
1,517379
1,420464
1,640399
1,441542
0,518875
0,516398
0,54772
0,54772
0
0,83666

Selisih Standar
Deviasi
0,655576
0,51707
-0,05578
-0,02345
0,154892
-0,23776
0,038266
0,35505
-0,2311
0,129866
-0,10017
0,506361
0,917303
0,561387
0,352795
0,268559
0,088149
0,25576
0,430681
0,470116
0,039666
-0,14935
-0,59593
-0,12619
0,835132
0,609065
1,64318
1,52588
1,7321
0,80654

Tabel di atas adalah hasil dari program chaos dari perhitungan standar
deviasi perbedaan biner setiap karakter plainteks dengan cipherteks hasil algoritma
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RC4 dan Vigenere. Dari Tabel IV.6 dapat dilihat nilai standar deviasi perbedaan
biner karakter plainteks dengan cipherteks algoritma Vigenere Cipher terkadang
lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi algoritma RC4. Dari nilai
rata-ratanya didapat rata-rata standar deviasi dari perberdaan biner setiap karakter
plainteks dengan cipherteks algoritma RC4 adalah 1,464, sedangkan rata-rata untuk
standar deviasi selisih plainteks dengan cipherteks algoritma Vigenere Cipher
adalah 1,085. Berdasarkan selisih nilai standar deviasi algoritma RC4 dengan
algoritma Vigenere Cipher didapat nilai selisihnya hanya 73,33% yang bernilai
positif sedangkan 26,67% bernilai negatif.
IV.2.4 Analisis
Hasil pengujian program chaos berdasarkan nilai entropy antara algoritma
kriptografi RC4 dan Vigenere cipher didapatkan hasil seperti Tabel IV.3. dari tabel
tersebut di dapatkan grafik seperti pada Gambar IV.9. Pada gambar tersebut terlihat
bahwa nilai entropy RC4 lebih besar daripada nilai entropy Vigenere cipher dan
juga nilai entropy RC4 mendekati dengan nilai entropy maksimum. Entropy yang
digunakan pada penelitian ini adalah entropy Shannon yang digunakan untuk
mengetahui karakter pada pesan tersebut tidak terprediksi.
Perhitungan entropy adalah berdasarkan dari nilai probabilitas setiap
karakter pada cipherteks. Jika nilai probabilitas setiap karakter yang muncul sama
secara keseluruhan seperti contoh pada Bab III maka kita tidak dapat memprediksi
karakter pesan yang akan muncul selanjutnya. Dengan menggunakan algoritma
RC4 faktor tidak terprediksi untuk munculnya karakter yang sama berikutnya pada
cipherteks lebih bagus dibandingkan dengan algoritma Vigener Cipher.
Dengan perhitungan entropy semakin panjang pesan maka nilainya entropy
semakin besar. Semakin besar nilai entropy menunjukkan bahwa semakin panjang
pesan maka semakin bagus untuk melakukan perhitungan. Seperti yang ditunjukkan
pada Gambar IV.9 dapat dilihat bahwa semakin besar nilai entropy maka panjang
pesan semakin panjang dan juga selisih nilai entropy algoritma enkripsi RC4
semakin besar dibandingkan algoritma enkrispi Vigenere Cipher.
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GRAFIK NILAI ENTROPY PESAN
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Gambar IV.9 Grafik Nilai Entropy

Selain dengan melakukan perhitungan kaotik dengan entropy dilakukan
juga perhitungan standar deviasi terhadap selisih setiap karakter pada plainteks
dengan cipherteks dan juga perbandingan biner karakter plainteks dengan
cipherteks. Standar deviasi atau simpangan baku adalah ukuran sebaran statistik
yang

paling

lazim.

Standar

deviasi

digunakan

untuk

mengetahui

keberagaman/sebaran suatu kelompok data, atau bisa juga didefinisikan sebagai
rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai rata-rata tersebut,
namum sebelum melakukan perhitungan standar deviasi harus mencari mean atau
rata-rata terlebih dahulu kemudian mencari nilai variannya.
Mengukur selisih setiap karakter pada plainteks dengan cipherteks
bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari algoritma kriptografi terhadap plainteks,
seberapa jarak plainteks terhadap cipherteks hasil algoritma kriptografi. Dengan
mengukur standar deviasi dapat diketahui nilai sebaran dari selisih setiap karakter.
Dari Gambar IV.10 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi algoritma RC4 lebih
besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi algoritma vigenere cipher, yang
berarti sebaran selisih karakter plainteks dengan cipherteks algoritma RC4 lebih
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besar dibandingkan dengan algoritma Vigenere Cipher. Semakin besar nilai standar
deviasi, maka semakin besar jarak rata-rata setiap karakter dikurangi dengan nilai
rata-rata total.

GRAFIK STANDAR DEVIASI SELISIH
KARAKTER PLAINTEKS DAN CIPHERTEKS
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Gambar IV.10 Grafik Standar Deviasi selisih karakter

Selain mengukur selisih setiap karakter pada plainteks dengan cipherteks
pada penelitian ini juga mengukur perbedaan biner dari setiap karakter plainteks
dengan cipherteks. Mengukur perbedaan biner adalah untuk mengetahui pengaruh
dari algoritma kriptografi terhadap biner plainteks, seberapa banyak biner setiap
karakter plainteks yang berubah terhadap cipherteks hasil algoritma kriptografi.
Dengan mengukur standar deviasi dapat diketahui nilai sebaran dari
perbedaan biner setiap karakter. Dari Gambar IV.11 dapat dilihat bahwa nilai
standar deviasi algoritma RC4 sangat fluktuatif. Terkadang lebih besar
dibandingkan dengan nilai standar deviasi algoritma vigenere cipher, terkadang
juga nilai standar deviasi algorima RC4 lebih kecil dibandingkan dengan algoritma
Vigenere Cipher. Berarti algoritma kriptografi tidak mempengaruhi sebaran biner
setiap karakter.
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GRAFIK STANDAR DEVIASI PERBEDAAN BIT
KARAKTER PLAINTEKS DENGAN CIPHERTEKS
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Gambar IV.11 Grafik Standar Deviasi Perbedaan Biner Karakter

Dari Gambar IV.11 dapat dilihat pada pesan-pesan tertentu nilai standar deviasi dari
perbedaan biner setiap karakter plainteks dengan cipherteks algoritma vigenere
cipher lebih besar dibandingkan dengan algoritma RC4. Di lain pihak, rata-rata total
standar deviasi perbedaan biner karakter algoritma RC4 masih lebih besar
dibandingkan dengan algoritma vigenere cipher. Semakin besar nilai standar
deviasi, maka semakin besar jarak rata-rata setiap karakter dikurangi dengan nilai
rata-rata total.
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BAB V
Kesimpulan dan Saran
V.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Desain dan Implementasi Deteksi
Kerandoman Algoritma Kriptografi Menggunakan Algoritma Chaos, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Dinamika kaotik dapat digunakan untuk mengetahui kerandoman dari suatu
algoritma kriptografi berdasarkan prinsip-prinsip kaotik, prinsip-prinsip
kaotik adalah butterfly effect, unpredictability, order/disorder, mixing,
feedback dan fractal. Pada penelitian ini hanya menerapkan salah satu
prinsip kaotik yaitu unpredictability.
2. Mengukur kerandoman algoritma kriptografi stream cipher berdasarkan
salah satu prinsip kaotik adalah dengan menghitung nilai entropynya.
Perhitungan entropy diimplementasikan pada Bahasa pemrograman matlab
sehingga dapat memudahkan perhitungan dengan input data yang banyak.
3. Algoritma kriptografi RC4 yang digunakan merupakan hasil implementasi
sendiri berdasarkan proses seperti yang sudah dijelaskan pada bagian teori.
Setelah diuji, pesan yang telah dienkripsi dengan algoritma RC4 dan
didekripsi kembali dengan kunci yang sama menghasilkan pesan seperti
pesan sebelum dienkripsi.
4. Dari hasil entropy didapatkan bahwa nilai entropy cipherteks algoritma
RC4 selalu lebih besar dengan rata-rata nilai entropy 4,443 dibandingkan
dengan nilai entropy cipherteks Vigenere Ciper yang rata-rata nilai
entropynya 3,349 dan juga mendekati nilai entropy maksimumnya yang
rata-rata nilai entropynya 4,549. Maka hasil algoritma RC4 lebih random
dibandingkan dengan algoritma Vigenere cipher. Berdasarkan selisih nilai
entropy RC4 dengan Vigenere Cipher nilainya selalu positif.
5. Standar deviasi dari selisih setiap karakter algoritma RC4 lebih besar
dibandingkan dengan algoritma Vigenere cipher, nilai rata-rata nilai standar
deviasi dari RC4 adalah 79,808 dibandingkan dengan Vigenere Cipher
sebesar 23,741. Berdasarkan selisih nilai standar deviasinya, nilai standar
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deviasi selisih setiap karakter plainteks dan ciperteks algoritma RC4
dengan Vigenere Cipher selalu positif. Standar deviasi perbedaan biner
karakter plainteks dengan cipher terkadang algoritma Vigenere Cipher
lebih besar dibandingkan dengan algoritma RC4, tetapi nilai rata-rata
standar deviasi RC4 lebih besar dibandingkan dengan Vigenere Cipher
dengan nilai RC4 1,464 dan Vigenere Cipher 1,085. Berdasarkan selisih
nilai standar deviasi algoritma RC4 dengan algoritma Vigenere Cipher
didapat nilai selisihnya hanya 73,33% yang bernilai positif sedangkan
26,67% bernilai negatif. Semakin besar nilai standar deviasi, maka semakin
besar jarak rata-rata setiap karakter dikurangi dengan nilai rata-rata total.
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V.2. Saran
Adapun saran untuk pengembangan aplikasi ke depannya adalah :
1. Mengukur kerandoman algoritma kriptografi stream cipher yang lainnya.
2. Dapat dikembangkan dengan bahasa pemrograman lain seperti java, phyton
dan lain-lain.
3. Mengembangkan alat ukur lain selain menggunakan nilai entropy atau yang
lebih baik daripada entropy.
4. Dapat membaca dan menyimpan file selain format Microsoft Excel.
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LAMPIRAN A
HASIL PERHITUNGAN PROGRAM
Lampiran ini memuat hasil proses program setiap pesan yang ditampilkan dalam
bentuk screenshoot program .

Tampilan hasil pesan ke-1
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Tampilan hasil pesan ke-2
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Tampilan hasil pesan ke-3
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Tampilan hasil pesan ke-4
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Tampilan hasil pesan ke-5
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Tampilan hasil pesan ke-6
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Tampilan hasil pesan ke-7
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Tampilan hasil pesan ke-8
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Tampilan hasil pesan ke-9
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Tampilan hasil pesan ke-10
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Tampilan hasil pesan ke-11
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Tampilan hasil pesan ke-12
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Tampilan hasil pesan ke-13
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Tampilan hasil pesan ke-14
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Tampilan hasil pesan ke-15
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Tampilan hasil pesan ke-16
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Tampilan hasil pesan ke-17
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Tampilan hasil pesan ke-18
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Tampilan hasil pesan ke-19
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Tampilan hasil pesan ke-20
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Tampilan hasil pesan ke-21
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Tampilan hasil pesan ke-22
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Tampilan hasil pesan ke-23
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Tampilan hasil pesan ke-24
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Tampilan hasil pesan ke-25
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Tampilan hasil pesan ke-26
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Tampilan hasil pesan ke-27
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Tampilan hasil pesan ke-28
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Tampilan hasil pesan ke-29
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Tampilan hasil pesan ke-30
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LAMPIRAN B
BARIS PROGRAM
Lampiran ini memuat baris-baris program terpenting yang digunakan sebagai
sarana eksperimen dalam tesis ini.

Fungsi Enkripsi Vigenere Cipher
Keterangan : plain untuk pesan yang akan dienkripsi, key untuk kata kunci proses
algoritma kriptografi.
function ve = vigenk(plain, key)%% Input
plaintext = plain;
key = key;
%% Vignere Blok
count = 27;
alpha = 1:count;
v = arrayfun(@(n) circshift(alpha, [0, -n]), 0:count-1,
'UniformOutput', false);
% enkripsi
exclude = regexp(plaintext, '[^a-zA-Z ]');
plaintext(exclude) = [];
key = lower(key) - double('a') + 1;
key(key < 0) = 27;
plaintext(plaintext < 0) = 27;
keyIndex = mod(0:(numel(plaintext)-1), numel(key))+1;
k = key(keyIndex);
ciphertext = arrayfun(@(m,n) v(m,n), k, plaintext) - 1;
ciphertext = char(ciphertext + double('a'));
ve = ciphertext;

Fungsi Enkripsi RC4
Keterangan : pl untuk pesan yang akan di enkripsi, ky untuk kata kunci proses
enkripsi
function cb = rc4(pl,ky)
%Algoritma yang digunakan untuk enkripsi RC4
%Input berupa pl = Plain Teks
%kunci berupa ky = Key
% By Gede Arna Jude Saskara
% 23214036
plain = pl;
key = ky;
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key2 = length(key);
if key2 < 256
for j = 1:(256/key2)
for i = 1:key2
key(length(key)+1) = key(i);
end
end
end
% Inisialisasi S
s = 0:255;
j0 = 0;
for i0 = 0:255
j0 = mod( j0 + u(i0+1) + s(i0+1), 256);
tm = s(i0+1);
s(i0+1) = s(j0+1);
s(j0+1) = tm;
k=s(t);
c(idx+1)= bitxor(k,plain2(idx+1));
end
ciph= char(c);
cb = ciph;

Membaca File Input
Bagian ini berisi baris-baris program yang digunakan untuk membaca data yang
akan diinputkan yang berupa file Microsoft Excel, sehingga dapat diproses pada
program.
[filename2 pathname2] = uigetfile({'*.xls'},'Select File');
if ~isequal(filename2,0);
file = [pathname2 filename2];
[num2,txt2,raw2] = xlsread(file);
else
return;
end

Proses Pengukuran
Pada bagian ini memuat baris-baris program untuk pengukuran pesan terhadap
algoritma entropy, pengukuran standar deviasi selisih karakter plainteks dengan
cipherteks dan juga pengukuran standar deviasi perbedaan biner setiap karakter
plainteks dengan cipherteks.
1. Pengukuran Entropy
%% Menghitung Probabilitas
p1 = Probability(raw1{x,3});
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p2 = Probability(raw2{x,3});
%% Menghitung Entropy RC4 dan Vigenere Cipher
ent1 = ComputeEntropy(raw1{x,3});
ent2 = ComputeEntropy(raw2{x,3});
max = log2(length(raw1{x,3}));
%% menampiklan grafik Probabilitas pada axes
plot(l.axes1,p1,'b-');
hold(l.axes1,'on');
axis(l.axes1,[0 y 0 0.5]);
xlabel(l.axes1,'Panjang Pesan');
ylabel(l.axes1,'Probabilitas');
title(l.axes1,'Grafik Perbandingan Probabilitas Karakter RC
4 dengan Vigenere');
plot(l.axes1,p2,'r-');
hold(l.axes1,'off');

2. Pengukuran Standar Deviasi selisih karakter
hasbin = chip3 - plain2;
hasbin2 = chip4 - plain2;
%% Perhitungan Mean, Varians dan Standar Deviasi
jum = 0;
for y = 1 : length(hasbin)
jum = jum + hasbin(1,y);
jum2 = jum2 + hasbin2(1,y);
end
mean = jum/length(hasbin);
mean2 = jum2/length(hasbin2);
varians = var(hasbin);
varians2 = var(hasbin2);
deviasi = std(hasbin);
deviasi2 = std(hasbin2);
plot(l.axes2,hasbin,'b-');
hold(l.axes2,'on');
xlabel(l.axes2,'Panjang Pesan');
ylabel(l.axes2,'Perbandingan Karakter');
title(l.axes2,'Grafik Perbandingan Karakter RC 4 dengan
Vigenere');
plot(l.axes2,hasbin2,'r-');
hold(l.axes2,'off');

3. Pengukuran Standar Deviasi perbedaan biner
hasbin = bindif(chip,plain);
hasbin2 = bindif(chip2,plain);
jum = 0;
jum2 = 0;
for y = 1 : length(hasbin)
jum = jum + hasbin(1,y);
jum2 = jum2 + hasbin2(1,y);
end
mean = jum/length(hasbin);
mean2 = jum2/length(hasbin2);
varians = var(hasbin);
varians2 = var(hasbin2);
deviasi = std(hasbin);
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deviasi2 = std(hasbin2);
plot(h.axes1,bindef{x,1},'b-');
hold(h.axes1,'on');
axis(h.axes1,[0 y 0 8]);
xlabel(h.axes1,'Panjang Pesan');
ylabel(h.axes1,'Perbandingan Bit');
title(h.axes1,'Grafik Perbandingan Bit RC 4 dengan Vigenere
Cipher');
plot(h.axes1,bindef{x,2},'r-');
hold(h.axes1,'off');

Fungsi ComputeEntropy
Bagian ini berisi baris-baris program yang digunakan untuk perhitungan nilai
entropy simbolik dinamik.
Keterangan : s merupakan pesan yang akan dihitung nilai entropynya.
function H = ComputeEntropy(s)
%function untuk menghitung entropy
l=length(s);
uniqueChars = unique(s);
lenChar=length(uniqueChars);
for i=1:lenChar
f(i)=length(findstr(s,uniqueChars(i)));
end
p=zeros(1,lenChar);
H=0;
for i=1:lenChar
H = H + (-p(i)*log2(p(i)));
end

82

