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1. Pendahuluan 

 

Perkembangan teknologi yang begitu pesat, memungkinkan orang dapat 

berkomunikasi dan bertukar informasi/data dari jarak jauh. Seiring dengan itu 

tuntutan akan keamanan data sangat diperlukan sehingga data yang dikirim dapat 

sampai ke tujuan dengan aman. Oleh karena itu dikembangkan sebuah cabang ilmu 

yang mempalajari tentang keamanan informasi yang juga disebut Kriptografi. 

Kriptografi mempelajari tentang teknik enkripsi data, dimana data diacak dengan 

sebuah kunci yang menghasilkan data yang telah dienkripsi dan hanya dapat 

didekripsi oleh orang yang memiliki kunci dekripsi. 

Dalam Kriptografi terdapat dua konsep utama yaitu enkripsi dan dekripsi. 

Dimana enkripsi adalah proses untuk mengubah data yang dikirim (Plaintext) 

menjadi sandi (Ciphertext), dan dekripsi adalah proses mengembalikan sandi menjadi 

data asli yang dikirim. Dalam kriptografi sendiri terdapat bermacam-macam 

algoritma, tetapi secara umum kriptografi modern dibagi menjadi tiga jenis, yaitu 

simetris, asimetris, dan fungsi hash (One-Way Function). Pada penelitian ini, 

kriptografi yang dirancang bersifat simetris, yaitu kriptografi yang mempunyai satu 

kunci (key), yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. 

Algoritma yang digunakan dalam perancangan kriptografi pada penilitian ini 

adalah algoritma berbasis Block Cipher yang di dalamnya dikombinasikan dengan 

tabel subtitusi S-Box. Block Cipher sendiri adalah algoritma enkripsi yang membagi-

bagi plaintext yang akan dikirimkan dengan jumlah bit tertentu (block), dan setiap 

block akan dienkripsi dengan proses yang sama untuk menghasilkan block ciphertext. 

Pada penelitian ini, plaintext dibagi dalam blok-blok, dimana setiap blok berjumlah 

256 bit atau 32 byte, dan memiliki 20 putaran dimana setiap putaran terdapat empat 

proses untuk plaintext dan juga kunci (key). Setiap proses plaintext akan di XOR 

dengan kunci (key) dan akan menghasilkan ciphertext yang akan digunakan untuk 

proses berikutnya. Ciphertext dari hasil proses terakhir setiap byte-nya akan 

ditransformasi dengan tabel subtitusi S-box.  Pada penelitian ini, S-box yang 

digunakan adalah S-box dari algoritma kriptografi AES (Advanced Encryption 

Standard). 

  

2. Tinjauan Pustaka 

 

Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian yang dilakukan, 

dijelaskan sebagai berikut, yang pertama adalah “Perancangan Kriptografi Block 

Cipher Berbasis pada Teknik Tanam Padi dan Bajak Sawah”. Penelitian ini  

membahas tentang perancangan kriptografi block cipher berbasis 64bit menggunakan 

pendekatan tanam padi dan bajak sawah sebagai metode pemasukan bit pada blok 

matriks. 

Penelitian kedua berjudul “Perancangan Algoritma pada Kriptografi Block 



Cipher dengan Teknik Langkah Kuda Dalam Permainan Catur”. Penelitian ini 

membahas tetang perancangan kriptografi block cipher berbasis 64 bit menggunakan 

pendekatan teknik langkah kuda dalam permainan catur  sebagai metode pemasukan 

bit plaintext pada blok matriks. 

Penelitian ketiga berjudul ”Perancangan Kriptografi Block Cipher Berbasis 

pada Alur Clamshell’s Growth Rings”. Penelitian ini membahas tentang perancangan 

kriptografi block cipher berbasis 64 bit menggunakan pendekatan pola Clamshell’s 

Growth Rings (CGR) sebagai metode pemasukan bit plainttext pada blok matriks. 

Sedangkan pola untuk kunci dalam penelitian ini menggunakan metode swapbox. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terkait perancangan 

kriptografi block cipher berbasi pola, maka dirancang sebuah kriptografi block cipher 

256 Bit berbasis pola tuangan air. Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya 

dimana jumlah data yang diproses sebanyak 256 bit dengan jumlah putaran sebanyak 

20 kali, dan pada setiap putaran dikombinasikan dengan tabel subtitusi S-box. 

Pada bagian ini juga akan membahas teori pendukung yang digunakan dalam 

perancangan algoritma kriptografi block cipher 256 bit berbasis pola tuangan air. 

Kriptografi adalah ilmu mengenai teknik enkripsi dimana data diacak menggunakan 

suatu kunci enkripsi menjadi sesuatu yang sulit dibaca oleh seseorang yang tidak 

memiliki kunci dekripsi. 

Salah satu metode dalam kriptografi modern yaitu block cipher. Block cipher 

merupakan algoritma simetris yang mempunyai input dan output yang berupa blok 

dan setiap bloknya biasanya terdiri dari 64 bit atau lebih. Pada block cipher, hasil 

enkripsi berupa blok ciphertext biasanya mempunyai ukuran yang sama dengan blok 

plaintext. Dekripsi pada block cipher dilakukan dengan cara yang sama seperti pada 

proses enkripsi. Secara umum dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1 Skema Proses Enkripsi-Dekripsi Pada Block Cipher 

 

 

 



 
 

 
 

Misalkan block plaintext (P) yang berukuran n bit 

 npppP ,,, 21          (1) 

Blok ciphertext (C) maka blok C adalah 

 ncccC ,,, 21              (2) 

Kunci (K) maka kunci adalah 

 nkkkK ,,, 21             (3) 

Sehingga proses enkripsi adalah 

  CPEk           (4) 

Proses dekripsi adalah 

  PCDk  (C) = P                                (5) 

 

Sebuah kriptografi dapat dikatakan sebagai suatu teknik kriptografi, harus 

melalui uji kriptosistem terlebih dahulu yaitu diuji dengan metode Stinson. Sebuah 

sistem akan dikatakan sebagai sistem kriptografi jika memenuhi lima-tuple (Five 

tuple): 

1. P adalah himpunan berhingga dari plaintext, 

2. C adalah himpunan berhingga dari ciphertext, 

3. K merupakan ruang kunci (keyspace), adalah himpunan berhingga dari kunci, 

4. Untuk setiap      , terdapat aturan enkripsi        dan berkorespodensi dengan 

aturan dekripsi         Setiap        dan        adalah fungsi 

sedemikian hingga   (  ( ))    untuk setiap plaintext        

Untuk menguji nilai algoritma yang dirancang memiliki hasil ciphertext yang 

acak dari plaintext maka digunakan Persamaan 6, dimana variable X merupakan 

plaintext dan Y merupakan ciphertext  : 

 

   
     – (  ) (  ) 

√*     – (  ) + *     – (  ) +
    6) 

 

Dimana: 

n    = Banyaknya pasangan data X dan Y 

Σx  = Total jumlah dari variabel X 

Σy  = Total jumlah dari variabel Y 

Σx
2 

= Kuadrat dari total jumlah variabel X 

Σy
2 

= Kuadrat dari total jumlah variabel Y 

Σxy = Hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y 
 

Panduan umum dalam menentukan kriteria kolerasi ditunjukkan pada Tabel 2.  
  



Tabel 2 Kriteria Korelasi 

 

R (-/+) Kriteria Korelasi 

0 Tidak ada korelasi 

0 – 0,5  Korelasi lemah 

0,5 – 0,8 Korelasi sedang 

0,8 – 1  Korelasi kuat/erat 

1 Korelasi sempurna 

 

 

3. Metode dan Perancangan Algoritma 

 

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, terdiri dari 5 (lima) tahapan, 

yaitu: (1) Pengumpulan Bahan, (2) Analisis Masalah, (3) Perancangan Kriptografi, 

(4) Uji Kriptografi, dan (5) Penulisan Laporan. 

 

 
 

Gambar 2 Tahapan Penelitian 

 

Tahap penelitian dari Gambar 2 dapat dijelaskan sebagai berikut : Tahap 

pertama : Identifikasi masalah merupakan tahapan awal dalam melakukan penelitian 

untuk melihat masalah-masalah keamanan informasi yang berkaitan dengan 

kriptografi dan akan digunakan sebagai perumusan masalah serta tujuan dari 

penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada  Perancangan 

Kriptografi Block Cipher 256 Bit Berbasis Pola Tuangan Air, yaitu: 1) Plaintext dan 

kunci dibatasi maksimal 32 karakter; 2) Block-block menggunakan block 16x16 (256-

bit); 3) dalam perancangan kriptografi menggunakan pola tuang air. Tahap kedua : 

Kajian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, atau 

sumber lain yang berguna dalam perancangan kriptografi; Tahap ketiga : Merancang 

algoritma kriptografi Block Cipher 256 bit berbasis pola tuangan air, yang 



 
 

 
 

dikombinasikan dengan XOR dan menggunakan tabel subtitusi s-box untuk 

transposisi byte; Tahap keempat: Setelah rancangan kriptografi dibuat dibutuhkan 

pengujian algoritma. Pengujian dilakukan dengan cara manual dimana plaintext 

diubah ke dalam bit untuk melakukan proses enkripsi; Tahap kelima: menulisan 

laporan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai proses perancangan algoritma 

kriptografi Block Cipher 256 bit berbasis pola tuangan air. Adapun batasan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: 1) Proses enkripsi hanya dilakukan pada teks; 2) Pola 

Tuang air digunakan pada proses plaintext; 3) Jumlah plaintext dan kunci dibatasi 

yaitu menampung 32 karakter serta proses putaran terdiri dari 20 putaran; 4) Panjang 

block adalah 256-bit.  

Dalam  perancangan algoritma kriptografi Block Cipher 256 bit berbasis pola 

tuangan air, dilakukan dalam 1 (satu) proses yaitu proses enkripsi. Proses enkripsi 

dilakukan dengan menggunakan putaran sebanyak 20 kali dan setiap putaran terdapat 

4 proses, yang akan ditunjukkan dalam Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3  Rancangan Alur Proses Enkripsi 

 

Gambar 3 merupakan rancangan alur proses enkripsi.  Langkah-langkah alur 

proses enkripsi dapat dijabarkan sebagai berikut: a) Menyiapkan plaintext; b) 

Mengubah plaintext menjadi biner sesuai dalam tabel ASCII; c) Dalam rancangan 



enkripsi plaintext dan kunci akan melewati empat proses pada setiap putaran: 1) 

Putaran pertama Plaintext 1 (P1) melakukan transformasi dengan pola tuang air dan 

di XOR dengan Kunci 1 (K1) menghasilkan Plaintext 2 (P2); 2) Plaintext 2 (P2) 

melakukan transformasi dengan pola tuang air dan di XOR dengan Kunci 2 (K2) 

menghasilkan Plaintext 3 (P3), dan tahapan tersebut akan berlanjut sampai empat 

proses yang menghasilkan Plaintext 4 (P4) ; 3) Plaintext 4 (P4) di XOR dengan 

Kunci 4 (K4) kemudian hasil XOR ditransformasi dengan tabel subtitusi S-Box 

menghasilkan Plaintext 5 (P5); 4) Plaintext 5 (P5) masuk pada putaran kedua dengan 

alur proses yang sama dengan  putaran pertama, dan tahapan tersebut akan berlanjut 

sampai putaran ke-20 yang menghasilkan Ciphertext (C) 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

 

Bagian ini akan membahas secara rinci mengenai perancangan algoritma 

kriptografi Block Cipher 256 bit berbasis pola tuangan air. Bagian ini juga akan 

membahas tentang proses enkripsi. 

Pada perancangan algoritma kriptografi Block Cipher 256 bit berbasis pola 

tuangan air ini, cara tuangan air diambil sebagai metode untuk membuat pola dalam 

yang akan diterapkan dalam matriks plaintext. Untuk itu perlu mengeneralisasi 

metode tersebut. Proses tuang air yang diambil sebagai contoh pada penelitian ini 

yaitu proses tuangan air pada sebuah wadah, misalnya gelas, baskom atau wadah 

lainnya. Pada perancangan algoritma kriptografi Block Cipher 256 bit berbasis pola 

tuangan air, Matriks plaintext diumpamakan sebagai wadah sehingga pola alur 

tuangan air pada matriks dapat dilihat seperti Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4  Pola Alur Tuangan Air 



 
 

 
 

 

Pada Gambar 4 arah panah vertikal ke bawah merupakan arah air yang 

dituangkan ke dalam wadah dan arah panah horisontal merupakan arah aliran air yang 

memenuhi wadah dari dasar wadah sampai penuh. Alur tuangan air digunakan untuk 

proses plaintext sedangkan kunci dan pengambilan menggunakan pola berbeda. 

Pada bagian sebelumnya sudah dibahas bahwa perancangan algoritma 

kriptografi Block Cipher 256 bit berbasis pola tuangan air ini dilakukan dengan 

menggunakan 20 putaran untuk mendapatkan ciphertext dan dalam setiap putaran 

terdapat 4 proses. Proses enkripsi secara umum dapat dilihat pada Gambar 5. Proses 

pertama plaintext dan kunci dikonversi menjadi ASCII kemudian diubah ke bilangan 

biner. Plaintext kemudian dimasukkan ke dalam kolom matriks 16x16 sesuai dengan 

pola tuangan air dan diambil dengan isi berbeda. Khusus untuk proses pertama kunci 

tidak dimasukkan ke dalam matriks sedangkan proses kedua sampai keempat pada 

setiap putaran kunci tetap dimasukkan ke dalam kolom matriks dan pengambilan 

dengan pola yang berbeda-beda pada setiap proses. Hasil XOR dari proses  keempat 

kemudian ditransformasikan dengan tabel subtitusi S-Box untuk menghasilkan 

ciphertext. Sebagai contoh pada Gambar 4, putaran 1 proses pertama menghasilkan 

bit C1 di mana bit C1 didapat dari hasil XOR antara bit P1 yang telah mengalami 

pengacakan dan bit K1. Bit C1 kemudian dimasukkan ke proses 2 dan setelah 

mengalami pengacakan menghasilkan bit P2, sedangkan pada kunci bit K1 masuk ke 

proses 2 dan mengalami pengacakan yang menghasilkan K2. Seperti halnya proses 

pertama pada proses kedua bit P2 di XOR dengan Bit K2 dan menghasilkan bit C2. 

Bit C2 kmudian dimasukkan ke proses 3 dengan tahapan proses yang sama dengan 

proses 2 begitu pula dengan proses 4. Hasil dari proses 4 yaitu C4 yang berupa biner 

dikonversi ke heksadesimal kemudian mengalami proses transformasi dengan 

menggunakan tabel subtitusi S-Box. Hasil dari transformasi ini kemudian 

dimasukkan pada putaran 2 dengan proses-proses yang sama pada putaran 1. 



 
 

Gambar 5  Rancangan Proses Enkripsi 

 

Untuk menjelaskan secara details proses pemasukan bit dalam matriks maka 

diambil proses 2 pada putaran 1 sebagai contoh. Misalkan cn merupakan inisialisasi 

setiap bit yang merupakan hasil konversi plaintext maka urutan bit adalah sebagai 

berikut c1, c2, c3, c4, …..c256.   



 
 

 
 

 
 

Gambar 6  Proses Masuk bit Plaintext Proses 2, Dengan Pola Tuangan Air 

 

Gambar 6 merupakan proses pemasukan bit plaintext dalam matriks dengan 

pola tuangan air. Untuk pengambilan bit dilakukan menggunakan pola berbeda, dapat 

dilihat pada Gambar 7. 

 

 
 

Gambar 7  Proses Ambil bit Plaintext Proses 2 

 

Cara pengambilan bit dimulai dari baris paling bawah ke atas, dengan urutan 

pengambilan yang pertama baris berwarna biru pengambilan sesuai arah panah, 

kemudian baris merah muda sesuai arah panah. Hasil pengambilan dapat dilihat pada 

Gambar 8. 

 

 

 

 



 
 

Gambar 9  Hasil Pengambilan Proses 2 

 

Hasil pengmbilan diurutkan berurutan ke bawah mulai dari kolom paling kiri 

ke kolom paling kanan. Untuk proses pemasukan pada kunci menggunakan pola 

berbeda dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 
 

Gambar 10  Proses Masuk bit Kunci Proses 2 

 

Proses pemasukan pada kunci dimulai dari kolom tengah berwarna biru 

kemudian merah sesuai arah panah dilanjutkan dengan baris paling bawah ke atas 

dari baris berwarna biru kemudian merah sesuai arah panah. Sedangkan  cara 

pengambilan dapat dilihat pada Gambar 11. 

 



 
 

 
 

 
 

Gambar 11  Proses Ambil bit Kunci Proses 2 

 

Proses pengambilan kunci dilakukan dengan pola berbeda yaitu pengambilan 

dimulai dari baris paling atas ke bawah. Setiap baris bit diambil dari arah kiri ke 

kanan. 

 
 

Gambar 12  Hasil Pengambilan Kunci  

 

Gambar 12 merupakan hasil pengambilan kunci yang diurutkan berurutan ke 

bawah mulai dari kolom paling kiri ke kolom paling kanan. Hasil dari pengambilan 

plaintext dan kunci tadi kemudian di XOR untuk menghasilkan ciphertext (C2).  

  

 C2 = P2 ⨁ K2      7) 

 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hasil dari proses 4 akan mengalami 

transformasi menggunakan tabel subtitusi s-Box, untuk itu akan dijelaskan secara 

detail proses subtitusi bit menggunakan s-Box. 

  



 
 

Gambar 11  Tabel Subtitusi S-Box  

 

Gambar 11 merupakan tabel subtitusi S-box yang digunakan dalam proses 

enkripsi. Tahap pertama sebelum subtitusi terlebih dahulu mengkonversi nilai bit 

menjadi hexadecimal. Cara pensubtitusian adalah sebagai berikut: misalkan byte yang 

akan disubtitusi adalah S[r,c] = xy, dimana xy merupakan nilai digit hexadecimal dari 

S[r,c], maka hasil subtitusinya dinyatakan dengan S’[r,c] yang adalah nilai yang 

didapat dari perpotongan baris x dan kolom y dalam S-box. Misalkan S[r,c] = a5, 

maka S’[r,c] = 06.  

Untuk pengujian algoritma di lakukan dengan mengambil plaintext adalah 

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI FTI dan kunci adalah UNIVERSITAS 

KRISTEN SATYA WACANA. Setelah melewati proses enkripsi yang telah 

dijabarkan sebelumnya maka mendapatkan ciphertext yang telah dikonversi ke dalam 

nilai hexadecimal, dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2 Hasil Setap Putaran  

 
Putaran Ciphertext 

putaran 1 422B275BCC5088F09AF95A2266772942 
B2A1C980D80AE52788A8FDB5D474514A 

putaran 2 4C67154ACF11FAA792E11D2BCF3DF529 
D4E7219211C32FD3623BB91A37CB64A0 

putaran 3 5463FC7A1E85B19753274F9B9A3859C2 
2A9F3759A5C4AE87C195BED0962457 

putaran 4 DF0ECA38FD76592F9B229542B5794E6E 
ED0882F9355B03F95CBA1E7B01861C3 

putaran 5 0F219B8BB40D81F1156D315B413BFE24 
DB63ACD898BE19F271A98BB76CAED093 



 
 

 
 

putaran 6 D8770F21E5554CC5C683726E4CD69D6B 
912158AB6B4A9C8DFDF6E60B66A0A726 

putaran 7 C9AB61B689612691AF1AB47E60E670A1 
467C0F966CC95F9B57ADB1B1D1D8299E 

putaran 8 2E37174B871D2A0FB2CA4F67A5C5A9 
D3FC3DF43362BD7FE5510BF6DFE9AC8D7 

putaran 9 CC7A6DDEE9C5D3DE7E397B772E949 
FDC44F75EA132FC3B7939F11A5E0FED 

putaran 10 BF6F1975697DB4C7FB67598697636292 
2BEEEECF2080763BCD549C177FADA964 

putaran 11 51463A8335968639E9EF576AF780BD8C 
46B441DE4F9FD5D48C789C9943B2FC78 

putaran 12 FDD0140C14D6DC604C61DD4458485F6D 
40FD8533786C83456D84E577AAE50F 

putaran 13 E22FAD82C8F41ACA1B7C45B1BD65DEDC 
40829B84281701A6465BD1D3212513F 

putaran 14 6982C2956B9A20DC59263C1933E9DF6 
AF99468E8F6631208CAB39E85E86F57 

putaran 15 6E20E5913A65BCC2CEF985B978EE28 
192D1B97331D14E432B4E146F4C8AD 

putaran 16 8048FFDCB8504841270D8875439EEC 
CB66CEDBF3274D3E32AAE4B717EE6162 

putaran 17 391376556D546A5BFD6074734C459 
CE2E1AF615B8F7479CACE6B9B5958D7869 

putaran 18 48D6828D4F55DDB818E8B3834CE86 
F949C4E2DF89398EE4586BDAEF6C29B04B 

putaran 19 990AD6F45ECD0CA2042844D729CCF8 
8ED27AFFA9DC5F2CF830A28A2C6737AE3 

putaran 20 A47D0B22353996E9EB4273EE969AAF 
7E66F709DD2790C9D7CCC42740C693297 

 

Tabel 2 merupakan hasil enkripsi dari setiap putaran. Hasil dari putaran 20 

merupakan final ciphertext. 

Nilai korelasi antara plaintext dan ciphertext dapat digunakan untuk mengukur 

seberapa acak hasil enkripsi (ciphertext) dengan plaintext. Nilai korelasi sendiri 

berkisar 1 sampai -1, dimana jika nilai kolerasi mendekati 1 maka plaintext dan 

ciphertext memiliki nilai yang sangat berhubung, tetapi jika mendekati 0 maka 

plaintext dan ciphertext tidak memiliki nilai yang berhubungan. 

 
Tabel 3 Nilai korelasi Setiap Putaran  

 

Putaran                              Nilai  
                                             Korelasi 

Putaran 1 -0.102078923 

Putaran 2 0.133587274 

Putaran 3 -0.262105875 



Putaran 4 -0.155544685 

Putaran 5 0.14148172 

Putaran 6 0.028053832 

Putaran 7 -0.072416705 

Putaran 8 -0.265331422 

Putaran 9 0.184967119 

Putaran 10 -0.346950111 

Putaran 11 0.217727498 

Putaran 12 -0.193877219 

Putaran 13 0.498564006 

Putaran 14 0.223751888 

Putaran 15 0.146913187 

Putaran 16 0.204874254 

Putaran 17 -0.204710933 

Putaran 18 0.148878724 

Putaran 19 0.079920792 

Putaran 20 0.028655415 

 

Pada Tabel 3 terlihat beberapa putaran memiliki nilai kolerasi lemah dan yang 

lainnya tidak memiliki korelasi yang signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

algoritma kriptografi block cipher 256 bit berbasis pola tuangan air dapat 

menghasilkan hasil enkripsi yang acak. 

Pengujian perbedaan output jika salah satu karakter input ditambahkan atau 

dihapus, dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4 Hasil Pengujian Perbedaan Output 

 
Input Output 

F 4DF85346B1C2F8CE72C37678EE876E1350D925D291C815FC54659A5F6C96 

FA A16926C716E9D1392939B1458AF394EECF8D6B5E53DF1D44A591A8CD22

981E9 

FAK 74E0648BF564F177DA9DA13D13D86F87FF95E3E66549F23707603C3216C

C 

FAKU 935BD41F34CFA58F31E92FB43AA5DF1B77924AB28EC42D4D32A227B19E

6523D 

FAKUL C839AFC253D165F6E43BE7ED5BBD8940D7199A6E126E0AA521F4B740E81

F 

FAKULT 21D633AE8518A20D5729C8EF115991AB3F970F144FBA654D1FF84C46D9E



 
 

 
 

64C 

FAKULTA B380FE42339AB047440E4F0E611F664F17C385A0D40B9586B10A06B

BDF1B6 

 
FAKULTAS 2C58EDF3CA940DB4EA890FF69ACF91579550E275AD2979444C72E2A

3EF383F 

 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa setiap 

penambahan karakter pada input membuat perubahan signifikan pada output. 

 

5. Simpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kriptografi 

block cipher 256 bit berbasis pola tuangan air dapat melakukan enkripsi dan 

memenuhi konsep 5-tuple sehingga dapat dikatakan sebagai sistem kriptografi. Selain 

itu perubahan 1 karakter dapat mambuat perubahan signifikan pada output, dan pada 

pengujian korelasi setiap putaran memiliki nilai kolerasi lemah sehingga dapat 

disimpulkan kriptografi block cipher 256 bit berbasis pola tuangan air dapat 

menghasilkan output enkripsi yang acak. 
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