
1 
 

Pemenuhan Prinsip Iterated Cipher (Suatu Tinjauan 

Analisis dan Modifikasi Pada Kriptografi Block Cipher 

Dengan Pola Teknik Burung Terbang) 
 

 

 

Artikel Ilmiah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peneliti : 

Alderius Lodewiek Pole (672014720) 

Alz Danny Wowor, S.Si., M.Cs. 

Ariya Dwika Cahyono, S.Kom., MT. 
 

 

 

 

Program Studi Teknik Informatika 

Fakultas Teknologi Informasi 

Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga 

2016 



 
 

Pemenuhan Prinsip Iterated Cipher (Suatu Tinjauan 

Analisis dan Modifikasi Pada Kriptografi Block Cipher 

Dengan Pola Teknik Burung Terbang) 
 

 

 

Artikel Ilmiah 

 
Diajukan kepada 

Fakultas Teknologi Informasi 

untuk memperoleh Gelar Sarjana Komputer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peneliti : 

Alderius Lodewiek Pole (672014720) 

Alz Danny Wowor, S.Si., M.Cs. 

Ariya Dwika Cahyono, S.Kom., MT. 
 

 

 

Program Studi Teknik Informatika 

Fakultas Teknologi Informasi 

Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga 

2016 

 

 



 
 

Lembar Pengesahan 

 
 

 

 

 

 



 
 

Lembar Persetujuan 

 

 
 

 

 

 



 
 

Lembar Publish Jurnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lembar Persetujuan Akses 

 
 

 

 

 

 



 
 

Lembar Persetujuan Publikasi Akademis

 
 

 

 

 

 



 
 

Lembar Tidak Plagiat 

 
 

 

 

 

 



 
 

Pemenuhan Prinsip Iterated Cipher (Suatu Tinjauan 

Analisis dan Modifikasi Pada Kriptografi Block Cipher 

Dengan Pola Teknik Burung Terbang ) 
 

 
1)Alderius Lodewiek Pole, 2), Alz Danny Wowor 3) Ariya Dwika Cahyono 

Fakultas Teknologi Informasi 

Universitas Kristen Satya Wacana 

Jl. Diponegoro 52-60, Salatiga 50771, Indonesia 

Email: 1) 672014720@student.uksw.edu, 2) alzdanny.wowor@staff.uksw.edu 
3),ariyadc@staff.uksw.edu 

 

Abstract 

 

One block cipher cryptographic algorithms ever developed is a cryptographic 

algorithm Teknik Burung Terbang to ensure the confidentiality of data, especially 

text data. Based on the design principles of cryptographic cipher, so applying the 

principle of iterated cipher on a block cipher cryptographic algorithm Teknik 

Burung Terbang to meet the principles of cryptographic block cipher. The results 

of this study indicate that the implementation of principle of iterated cipher on the 

algorithm TBT can increase the level of randomness each bit, either by using the 

same summing numbers and by using random summing numbers. 

 

Keywords : Block Cipher, Iterated Cipher, avalanche effect, Teknik Burung 

Terbang 
 

Abstrak 
 

Salah satu algoritma kriptografi block cipher yang pernah dikembangkan adalah 

algoritma kriptografi Teknik Burung Terbang (TBT) untuk menjamin kerahasiaan 

data khususnya data teks. Berdasarkan prinsip perancangan kriptografi dilakukan 

penerapan prinsip cipher berulang (Iterated Cipher) pada algoritama kriptografi 

block cipher Teknik Burung Terbang untuk memenuhi prinsip kriptografi block 

cipher. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip iterated 

cipher pada algoritma TBT dapat meningkatkan tingkat keacakan setiap bit baik 

dengan menggunakan bilangan penjumlah sama maupun dengan menggunakan 

bilangan penjumlah acak. 

 

Kata Kunci:  Kriptografi, Block Cipher, Teknik Burung Terbang, Iterated cipher 
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1. Pendahuluan 

Esensi dalam mengamankan komunikasi adalah dengan kriptografi. 

Kriptografi memungkinkan untuk menyimpan informasi yang sensitif serta 

memungkinkan untuk mentransmisikan data melalui jaringan yang dianggap tidak 

aman sekalipun seperti internet, sehingga pesan yang dikirimkan tidak dapat dibaca 

oleh orang lain selain penerima pesan [1]. Algoritma kriptografi merupakan fungsi 

matematika yang digunakan untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi pada 

data sehingga menjamin kerahasiaan data.  

Block cipher merupakan salah satu rancangan kriptografi yang digunakan 

untuk mengenkripsi data dengan ukuran tertentu. Salah satu algoritma kriptografi 

block cipher yang pernah dikembangkan adalah algoritma kriptografi Teknik 

Burung Terbang (TBT) untuk menjamin kerahasiaan data khususnya data teks [2]. 

Dalam pegembangan kriptografi Teknik Burung Terbang dilakukan uji 

kriptosistem dengan memperhatikan five-tuple yaitu (P, C, K, E, D) serta 

menggunakan nilai keacakan dan diferensiasi data, dimana nilai keacakan 

digunakan untuk mencari seberapa besar nilai dari algoritma kriptografi yang 

dirancang dapat mengacak plainteks.  

Perancangan algoritma krtiptografi yang berbasis blok harus 

mempertimbangkan prinsip cipher berulang (Iterated Cipher) [3]. Berdasarkan 

prinsip kriptografi yang dikemukakan Munir tersebut maka pada penelitian akan 

dilakukan penerapan prinsip cipher berulang (Iterated Cipher) pada algoritama 

kriptografi block cipher Teknik Burung Terbang untuk memenuhi prinsip 

kriptografi block cipher. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

dengan judul “Perancangan Kriptografi Block Cipher Pada Teknik Burung 

Terbang” dimana dalam penelitian dilakukan perancangan algoritma berdasarkan 

formasi “V” pada gerakan burung terbang untuk proses enkripsi dan dekripsi 

menggunakan transposisi 64-bit [2]. Dalam penelitian ini, penerapan cipher 

berulang (iterated cipher) akan diterapkan pada algoritma kriptografi Teknik 

Burung Terbang (TBT). Penelitian kedua yang digunakan adalah penelitian dengan 

judul “Analysis of Avalanche Effect in Plaintext of DES Using Binary Codes”, 

dimana dalam penelitian tersebut dilakukan analisa Avalanche Effect pada 

algoritma DES [4]. Analisa avalanche yang digunakan dalam penelitian kedua akan 

diterapkan pada penelitian ini untuk mengetahui nilai rata-rata  avalanche effect 

algoritma.  

Block cipher merupakan algoritma kunci simetri atau kriptografi kunci 

private, dimana kunci untuk enkripsi sama dengan kunci untuk dekripsi. 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 [3]. Skema proses enkripsi dan 

dekripsi block cipher secara umum dapat dilihat pada Gambar 1.  

 



 
 

 

 
Gambar 1. Skema Proses Enkripsi dan Dekripsi Pada Block Cipher [3] 

 

 

Misalkan blok plainteks (P) yang berukuran n bit  

 npppP ,,, 21         (1) 

Blok cipherteks (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           (5) 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil dari perancangan kriptografi yang 

diteliti. Hasil rancangan kriptografi kemudian diuji sebagai sebuah kriptosistem. 

Perancangan TBT sebagai teknik kriptografi, terlebih dahulu dijelaskan proses 

enkripsi secara keseluruhan.  

 

 

Gambar 2. Rancangan Proses Enkripsi Block Cipher TBT [2] 



 
 

Berdasarkan Gambar 2, secara keseluruhan dari kriptografi yang dirancang, 

terdapat 4 proses untuk mengubah plainteks menjadi cipherteks. Pada proses 

plainteks, terdapat tiga tahap, yaitu merubah plainteks menjadi biner, proses dimana 

bit–bit plainteks dimasukkan ke dalam kotak 64-bit menggunakan Teknik Burung 

Terbang [2]. 

Bit kemudian diambil menggunakan teknik burung terbang. Plainteks dan 

kunci yang sudah dirubah ke biner akan masuk pada masing-masing proses. Hasil 

dari proses 1 untuk plainteks adalah P1. Proses serupa juga terjadi pada bit-bit kunci 

dimana hasil dari proses 1 untuk kunci adalah K1. Kemudian P1 diproses XOR 

dengan K1 menghasilkan bit cipherteks  yang akan menjadi inputan pada Putaran 2 

dan K1 akan di lakukan proses pengambilan bit dengan menggunakan alur ambil bit 

yang berbeda dengan K1 untuk menjadi inputan juga pada proses 2 untuk kunci. 

Hasil dari putaran 2 adalah P2 dan K2, keduanya kemudian akan diproses XOR 

kembali dan menghasilkan bit-bit baru lagi yang akan diinput kembali pada proses 

plainteks dan kunci berikutnya sampai dengan proses 4, dimana P4 akan diproses 

XOR dengan K4 dan menghasilkan cipherteks (C) yang berupa deret bit [2]. 

Karena kriptografi block cipher berbasis pada TBT merupakan algoritma 

kunci simetris, untuk proses dekripsi algoritma ini merupakan proses kebalikan dari 

proses enkripsi yang ditunjukkan pada Gambar 3.  

 

 
 

Gambar 3. Rancangan Proses Dekripsi Block Cipher [2] 
 

Gambar 3 menjelaskan tentang proses dekripsi dimana bit cipherteks dan K4 

akan diproses XOR terlebih dahulu, sehingga menghasilkan P4. Kemudian P4 dan 

K4 akan diproses pada proses balik putaran plainteks dan kunci sampai pada proses 

Putaran 1 yang menghasilkan teks plainteks dan teks kunci yang semula. 

Algoritma yang dirancang memiliki 4 proses untuk mengubah plainteks 

menjadi cipherteks. Untuk mengubah plainteks menjadi biner, menggunakan kode 

ASCII (American Standard Code of Information Interchange) biner tersebut 

dimasukkan ke dalam kotak 64 bit dan diambil berdasarkan pola teknik burung 

terbang. Teknik burung terbang tidak hanya digunakan pada proses plainteks 

namun juga pada proses kunci. Setelah melalui proses masuk bit dan ambil bit maka 

akan dilakukan XOR bit plainteks dan kunci untuk menghasilkan cipherteks, setiap 



 
 

putaran bit menggunakan pola masuk dan pola pengambilan bit yang berdeda sesuai 

dengan pola teknik burung terbang seperti pada Gambar 4 dan Gambar 5. 

Pada Gambar 4 menggambarkan pola masuk bit dimana plainteks akan 

dirubah menjadi biner dan dimasukkan kedalam kotak 64-bit, langkah pertama 

memasukan bit dilakukan secara vertikal dari kolom pertama adalah P1,P2,…,P64.  

Pada Gambar 5 menjelaskan pola pengambilan bit berdasarkan Algoritma Burung 

Terbang yang dimulai dari P25,P26,P18…,P5. 

  

 

Gambar 4. Pola Masuk Bit Teknik Burung 

Terbang Pada Kotak 64-Bit [2] 

p1 p9 p17 p25 p33 p41 p49 p57 

p2 p10 p18 p26 p34 p42 p50 p58 

p3 p11 p19 p27 p35 p43 p51 p59 

p4 p12 p20 p28 p36 p44 p52 p60 

p5 p13 p21 p29 p37 p45 p53 p61 

p6 p14 p22 p30 p38 p46 p54 p62 

p7 p15 p23 p31 p39 p47 p55 p63 

p8 p16 p24 p32 p40 p48 p56 p64 

 

Gambar 5. Pola Pengambilan Bit Teknik 

Burung Terbang Pada Kotak 64-Bit [2] 

p1 p9 p17 p25 p33 p41 p49 p57 

p2 p10 p18 p26 p34 p42 p50 p58 

p3 p11 p19 p27 p35 p43 p51 p59 

p4 p12 p20 p28 p36 p44 p52 p60 

p5 p13 p21 p29 p37 p45 p53 p61 

p6 p14 p22 p30 p38 p46 p54 p62 

p7 p15 p23 p31 p39 p47 p55 p63 

p8 p16 p24 p32 p40 p48 p56 p64 

Pada Gambar 5 adalah proses ambil bit dengan alur TBT, hal tersebut 

dimaksudkan supaya membentuk keacakan bit yang baik. Sebagai contoh, bit 

diambil mengikuti arah yang sudah diberikan pada penjelasan sebelumnya dan pola 

warna pada Gambar 5, maka diperoleh urutan bit berdasarkan karakter.  

Dimisalkan plainteks = Tt = karakter plainteks, dan p = biner karakter, maka: 

 nppppT ,,,, 321  dimana 
Znn ,8|  

 ;,,,, 83211 ppppt   

 ;,,,, 16111092 ppppt   

 ;,,,, 241918173 ppppt   

 nnnnn ppppt 8586878 ,,,,       (6) 

Plainteks yang diinputkan haruslah kelipatan dari 8. Jika tidak kelipatan 8, maka 

akan dilakukan padding karakter. 

𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑛 ∤ 8;  𝑛 ∈ 𝑍+,  maka 

 
 

71;8|)(

,,,,,,,, 2121







 

kkn

ppppppP knnnn
   (7) 

Sesuai dengan Gambar 5 maka di dalam 1 blok matriks terdapat 64-bit, dan urutan  

pengambilan rangkaian bit-bit tersebut dijabarkan sebagai berikut.             (8) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Gambar 6 menjelaskan pola masuk bit kunci dimana plainteks akan 

dirubah menjadi biner dan dimasukkan ke dalam kotak 64-bit, langkah pertama 

memasukan bit dilakukan secara horisontal dari kanak ke kiri  kolom pertama 

adalah k1,k2,…,k64.  Pada Gambar 7 menjelaskan pola pengambilan bit berdasarkan 

Algoritma Burung Terbang yang dimulai dari k25, k18, k26…, k5.  

 

k8 k7 k6 k5 k4 k3 k2 k1 

k16 k15 k14 k13 k12 k11 k10 k9 

k24 k23 k22 k21 k20 k19 k18 k17 

k32 k31 k30 k29 k28 k27 k26 k25 

k40 k39 k38 k37 k36 k35 k34 k33 

k48 k47 k46 k45 k44 k43 k42 k41 

k56 k55 k54 k53 k52 k51 k50 k49 

k64 k63 k62 k61 k60 k59 k58 k57 
 

k8 k7 k6 k5 k4 k3 k2 k1 

k16 k15 k14 k13 k12 k11 k10 k9 

k24 k23 k22 k21 k20 k19 k18 k17 

k32 k31 k30 k29 k28 k27 k26 k25 

k40 k39 k38 k37 k36 k35 k34 k33 

k48 k47 k46 k45 k44 k43 k42 k41 

k56 k55 k54 k53 k52 k51 k50 k49 

k64 k63 k62 k61 k60 k59 k58 k57 
 

 

Gambar 6. Pola Masuk Bit Kunci Pada Teknik 

Burung Terbang Pada Kotak 64-Bit [2] 

 

Gambar 7. Pola Pengambilan Bit KunciPada 

Teknik Burung Terbang Pada Kotak 64-Bit [2] 
 

Pola pengambilan kunci pada matriks 64-bit seperti Gambar 7 Merupakan 

pola pengambilan rangkaian biner pada kunci di proses ke-1. Berikut adalah 

penjabaran dari urutan pengambilan rangkaian biner proses ke-1. Kemudian 

dimisalkan kunci = X, x = karakater kunci, dan k= biner karakter kunci,maka: 

 nkkkkX ,,,, 321  dimana 
Znn ,8|  

 ;,,,, 83211 kkkkx   

𝑡1 = (𝑝25, 𝑝26, 𝑝18, 𝑝19, 𝑝11, 𝑝12, 𝑝4, 𝑝5, ) 

𝑡2 = (𝑝33, 𝑝34, 𝑝42, 𝑝43, 𝑝51, 𝑝52, 𝑝60, 𝑝61, ) 

𝑡3 = (𝑝27, 𝑝28, 𝑝20, 𝑝21, 𝑝13, 𝑝14, 𝑝6, 𝑝7, ) 

𝑡4 = (𝑝35, 𝑝36, 𝑝44, 𝑝45, 𝑝53, 𝑝54, 𝑝62, 𝑝63, ) 

𝑡5 = (𝑝29, 𝑝30, 𝑝22, 𝑝23, 𝑝15, 𝑝16, 𝑝8, 𝑝1, ) 

𝑡6 = (𝑝37, 𝑝38, 𝑝46, 𝑝47, 𝑝55, 𝑝56, 𝑝64, 𝑝57, ) 

𝑡7 = (𝑝31, 𝑝32, 𝑝24, 𝑝17, 𝑝9, 𝑝10, 𝑝2, 𝑝3, ) 

𝑡8 = (𝑝39, 𝑝40, 𝑝48, 𝑝41, 𝑝49, 𝑝50, 𝑝58, 𝑝59, ) 



 
 

 ;,,,, 16111092 kkkkx   

 ;,,,, 241918173 kkkkx   

⋮ 

 nnnnn kkkkx 8586878 ,,,,        (9) 

Kunci yang diinputkan haruslah kelipatan dari 8. Jika tidak kelipatan 8, maka akan 

dilakukan padding karakter. 

𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑛 ∤ 8;  𝑛 ∈ 𝑍+, maka 

 

71;8|)(

,,,,,,,, 2121







 

kkn

kkkkkkX knnnn
    (10) 

Sesuai dengan Gambar 7 maka didalam 1 blok matriks terdapat 64-bit, dan urutan  

pengambilan rangkaian bit-bit kunci tersebut dijabarkan sebagai berikut. 

 

 𝑥1 = (𝑘25, 𝑘18, 𝑘26, 𝑘19, 𝑘11, 𝑘4, 𝑘12, 𝑘5, )   (11) 

𝑥2 = (𝑝33, 𝑝42, 𝑝34, 𝑝43, 𝑝51, 𝑝60, 𝑝52, 𝑝61, ) 

𝑥3 = (𝑝27, 𝑝20, 𝑝28, 𝑝21, 𝑝13, 𝑝6, 𝑝14, 𝑝7, ) 

𝑥4 = (𝑝35, 𝑝44, 𝑝36, 𝑝45, 𝑝53, 𝑝62, 𝑝54, 𝑝63, ) 

𝑥5 = (𝑝29, 𝑝22, 𝑝30, 𝑝23, 𝑝15, 𝑝8, 𝑝16, 𝑝1, ) 

𝑥6 = (𝑝37, 𝑝46, 𝑝38, 𝑝47, 𝑝55, 𝑝64, 𝑝56, 𝑝57, ) 

𝑥7 = (𝑝31, 𝑝24, 𝑝32, 𝑝17, 𝑝9, 𝑝2, 𝑝10, 𝑝3, ) 

𝑥8 = (𝑝39, 𝑝48, 𝑝40, 𝑝41, 𝑝49, 𝑝58, 𝑝50, 𝑝59, ) 

 

Definisi 1. Sebuah kriptografi dapat dikatakan sebagai sistem kriptografi jika 

memenuhi kelima-tupel (Five-tuple) (P, C, K, E, D) yang memenuhi kondisi : 

1. 𝑷 adalah himpunan berhingga dari plainteks. 

2. 𝑪 adalah himpunan berhingga dari cipherteks. 

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

4. Untuk setiap k 𝜖 K, terdapat aturan enkripsi ℯ𝑘E dan berkorespodensi dengan 

aturan dekripsi 𝑑𝑘 𝜖 𝑫. Setiap  ℯ𝑘 ∶ 𝑷 ⟶ 𝑪dan  𝑑𝑘 ∶ 𝑪 ⟶ 𝑷 adalah fungsi 

sedemikian hingga 𝑑𝑘(ℯ𝑘(𝑥))  = 𝑥 untuk setiap plainteks 𝑥 𝜖 𝑷. 

 

Salah satu karakteristik yang sering digunakan untuk menentukan baik atau 

tidaknya suatu algoritma kriptografi block cipher adalah dengan melihat Avalanche 

Effect (AE) . Perubahan yang kecil pada plainteks maupun kunci akan menyebabkan 

perubahan yang signifikan terhadap cipherteks yang dihasilkan. Atau dengan kata 

lain, perubahan satu bit pada plainteks maupun kunci akan menghasilkan perubahan 

banyak bit  pada cipherteks. Kegunaan lain dari pencarian nilai AE adalah 



 
 

membuat  perbedaan yang cukup sulit untuk kriptanalis melakukan serangan [8]. 

Bentuk umum untuk menentukan nilai AE  dirumuskan pada Persamaan (6). 

 

%100)( 



bittotal

berbedabit
AEEffectAvalanche      (6) 

 

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian yang 

digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Adapun langkah-langkah 

penilitian terdiri dari beberapa tahapan yaitu, (1) Indentifikasi Dan Perumusan 

Masalah (2) Pengumpulan Bahan (3) Enkripsi Menggunakan Algoritma TBT (4) 

Implementasi Iterated Cipher (5) Uji Avalanche Effect (6) Penulisan Laporan.  

 

 
Gambar 8. Tahapan Penelitian 

Gambar 8 merupakan tahapan penelitian yang terdiri dari enam tahapan. 

Adapun penjelasan dari setiap tahapan adalah : Tahap identifikasi dan perumusan 

masalah merupakan tahapan dilakukannya identifikasi masalah yang akan dibahas. 

Pada tahapan ini ditentukan permasalahan dalam penelitian yaitu penerapan prinsip 

Iterated Cipher pada algoritma kriptografi TBT.  

Tahapan studi literatur merupakan tahapan dilakukannya studi kepustakaan 

terkait penelitian. Tinjauan penelitian terdahulu, tinjauan teori kriptografi block 

cipher secara umum dan tinjauan kriptografi TBT secara khusus, serta tinjauan 

penerapan prinsip kriptografi menjadi bagian dari tahapan pengumpulan bahan.  

Tahapan selanjutnya adalah proses enkripsi dengan menggunakan algoritma 

kriptografi TBT, pada tahapan ini akan dipilih plainteks dan kunci untuk dienkripsi. 

Pada penelitian ini, plainteks yang digunakan adalah “DISASTER” dan kunci yang 

digunakan adalah “SRIRAMSR”. 

Tahapan implementasi iterated cipher merupakan tahapan dilakukannya 

cipher berulang pada setiap proses enkripsi TBT sebanyak i, sehingga 

menghasilkan ciphertext. Dalam penelitian ini akan dilakukan putaran sebanyak 20 



 
 

putaran dan pada setiap putaran memiliki 4 proses lainnya. Tahapan implementasi 

iterated cipher dilakukan dua kali, tahapan iterated cipher yang pertama 

menggunakan bilangan penjumlah yang sama pada masing-masing putaran dan 

tahapan iterated cipher yang kedua menggunakan bilangan penjumlah acak yang 

berbeda pada setiap putaran.  

Tahapan selanjutnya adalah uji avalanche effect, dimana pada tahapan ini 

akan dilakukan uji avalanche effect pada proses kriptografi yang telah dilakukan. 

Uji avalanche effect bertujuan untuk mengetahui perubahan bit yang terjadi di 

setiap putaran baik pada plainteks maupun cipherteks. Uji avalanche effect 

dilakukan pada kedua proses iterated cipher, baik yang menggunakan bilangan 

penjumlah yang sama maupun yang menggunakan bilangan penjumlah yang 

berbeda. 

Tahapan terakhir yaitu tahapan penulisan laporan, pada tahapan ini berisi 

tentang laporan dan hasil uji coba dari tahapan identifikasi dan perumusan masalah 

hingga tahapan pengujian avalanche effect.  

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Bagian ini akan ditunjukkan hasil yang diperoleh dari modifikasi terhadap 

sebelumnya algoritma kriptografi block cipher TBT dan kemudian akan dilakukan 

analisis terhadap hasil yang telah diperoleh. Sebelum dilakukan modifikasi, maka 

perlu untuk meninjau kembali algoritma TBT. Gambar 9 menunjukkan proses 

secara umum dalam melakukan enkripsi-dekripsi. 

 

 
Gambar 9. Perancangan Block Cipher TBT [2]  

Algoritma TBT dirancang dalam 4 proses untuk mengubah plainteks dan 

kunci yang dilakukan secara berbeda. Perancangan ini lebih menitikberatkan pada 

proses transposisi yang dilakukan dalam sebuah kotak yang berukuran sama dengan 

ukuran block cipher dengan memasukkan setiap bit dalam kotak tersebut dan 

kemudian mengambilnya kembali. Pada proses pengambilan dan pemasukan bit 

tersebut, digunakan pola-pola tertentu yang menjadi acuan untuk melakukan 



 
 

transposisi. TBT menggunakan pola burung terbang untuk memasukkan bit ke 

dalam kotak transposisi dan kemudian mengambil kembali bit tersebut. Salah satu 

pola burung terbang yang digunakan dalam TBT ditunjukkan pada Gambar 10 dan 

Gambar 11. 

 

 
Gambar 10. Proses Masuk Bit Pada Kunci [2]          Gambar 11. Proses Ambil Bit Pada Kunci [2] 
 

Proses untuk memasukkan bit yang ditunjukkan pada Gambar 10 

merupakan salah satu proses dalam algoritma TBT. Dimisalkan bit plainteks adalah 

x1, x2, x3, …, x64. Proses masukan dimulai dengan memasukan bit secara vertikal, 

bilangan biner dari karakter pertama plainteks dimasukan pada kolom p1, bilangan 

biner dari karakter kedua dimasukkan pada kolom p2, dan seterusnya hingga 

bilangan biner dari karakter ke delapan.  

Gambar 11 merupakan proses pengambilan bit dari setiap karakter plainteks 

dengan menggunakan pola TBT. Proses pengambilan dilakukan dengan mengambil 

bit berdasarkan kode warna secara diagonal, pengambilan bit pertama diambil dari 

kolom 4142323323241414 , b, pb, pbp,bp,bp,bp,bpbp  dan seterusnya secara berturut 

hingga bilangan biner dari karakter ke delapan sehingga karakter pertama yang akan 

diperoleh berdasarkan bit pada { 87654321 ,,,,,,, xxxxxxxx }. Hasil pengambilan 

menunjukkan proses transposisi yang dapat membuat posisi bit menjadi sangat 

acak.   

Salah satu prinsip block cipher adalah proses perulangan (round), dan juga 

nilai avalanche effect (AE). Hasil ini bila dilakukan pengujian terhadap kriptografi 

TBT dengan menggunakan plainteks DISASTER dan kunci SRIRAMSR maka 

diperoleh nilai  AE sebesar 0.0156%. Hasil ini sangat kecil dan hanya menunjukkan 

perubahan 1 bit dari 64 bit. Selanjutnya digunakan proses round untuk TBT untuk 

melihat kenaikan proses round terhadap nilai AE.  

 

 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 

b1       0 0       

b2     1 1 1 1     

b3   0 0 0 0 0 0   

b4 0 1 1 1 1 1 0 1 

b5 0 0 0 0 0 0 1 1 

b6 1 0 1 0 1 1 0 0 

b7 1 0 1 1 0 1 0 1 

b8 0 0 0 1 0 0 0 1 

Tb1 0 0 0     0 0 0 

Tb2 1 1         1 1 

Tb3 0             0 

 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 

b1       𝑥1 𝑥1       

b2     𝑥1 𝑥2 𝑥2 𝑥1     

b3   𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥3 𝑥2 𝑥1   

b4 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥4 𝑥3 𝑥2 𝑥1 
b5 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5 𝑥5 𝑥4 𝑥3 𝑥2 

b6 𝑥3 𝑥4 𝑥5 𝑥6 𝑥6 𝑥5 𝑥4 𝑥3 

b7 𝑥4 𝑥5 𝑥6 𝑥7 𝑥7 𝑥6 𝑥5 𝑥4 

b8 𝑥5 𝑥6 𝑥7 𝑥8 𝑥8 𝑥7 𝑥6 𝑥5 

Tb1 𝑥6 𝑥7 𝑥8     𝑥8 𝑥7 𝑥6 

Tb2 𝑥7 𝑥8         𝑥8 𝑥7 
Tb3 𝑥8             𝑥8 



 
 

 
 

Gambar 12. Hasil Uji Avalanche Effect Berdasarkan Round pada Block Cipher TBT 

Gambar 12 merupakan hasil uji AE pada algoritma kriptogari TBT yang 

dilakukan sebanyak 20 round.  Nampak dengan jelas dari round pertama sampai ke 

20 tidak mengalami perubahan, dan hanya berada pada sebuah nilai saja. Karena 

nilai AE sangat dibutuhkan bagi sebuah block cipher karena akan menguji seberapa 

banyak perubahan sebuah bit akan seberapa besar pengaruhnya pada bit cipherteks.  

Oleh karena itu, maka bagian selanjutnya akan ditunjukkan bagaimana modifikasi 

dilakukan untuk menentukan kenaikan nilai AE pada kriptografi TBT. 

Modifikasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip iterated cipher atau 

perulangan dengan menempatkan konstanta tertentu yang ditambahkan pada setiap 

proses. Setiap satu round atau putaran terdapat 4 proses, dan pada setiap proses 

terdapat juga sebuah kotak konstanta. Modifikasi terhadap kriptografi TBT dengan 

menerapkan iterated cipher secara keseluruhan dapat digambarkan dalam skema 

berikut.  

 

 
 

Gambar 13. Proses Modifikasi pada Block Cipher TBT 

Gambar 13 merupakan proses iterated cipher yang dilakukan pada 

algoritma TBT. Proses dimulai dengan menentukan plainteks dan Kunci yang akan 

digunakan. Selanjutnya, pada plainteks dan Kunci yang telah ditentukan dilakukan 

proses putaran yang terdiri dari konversi setiap karakter plainteks dan Kunci ke 
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dalam bentuk biner, proses masukan bit dan proses pengambilan bit dengan pola 

TBT. Hasil dari putaran 1 plainteks adalah plainteks 1 (P1) dan hasil putaran 1 

Kunci adalah Kunci 1 (K1). Selanjutnya, akan dilakukan proses XOR antara P1 dan 

K1, dimana hasil dari proses tersebut menjadi ciphertext 1 (C1). Proses dilanjutkan 

dengan melakukan putaran pada Kunci 1 sehingga menjadi kunci Kunci I (Ki). 

Selanjutnya akan dilakukan proses putaran sebanyak i sehingga menghaslkan Ci 

dan Ki, dimana pada setiap Ci dan Ki dilakukan proses XOR untuk mendapatkan 

Chipherteks.  

 
Tabel 1. Plainteks dan Kunci 

PLAINTEXT : DISASTER 

KUNCI         : SRIRAMSR 

 

Pengujian dapat dilakukan dengan mengambil plainteks yang sama dengan 

pengujian sebelumnya, yaitu plainteks “DISASTER” dan Kunci “SRIRAMSR”. 

Selanjutya dengan menggunakan kunci yang sama plainteks diganti dengan 

“DISCSTER” untuk melihat perubahan 1 bit (pergantian dari huruf A dengan C). 

Hasil Pengujian berdasarkan plainteks yang akan dibandingkan maka diperoleh 

nilai AE. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bilangan-bilangan yang 

dijumlah sebagai proses tambahan. Penambahan bilangan dalam pengujian ini 

dilakukan dalam dua bagian. Bagian pertama pengambilan bilangan yang 

digunakan sebagai penjumlah dalam setiap proses adalah sama. Pengujian untuk 

bagian yang kedua, diambil bilangan dengan konstanta yang berbeda sebagai 

penjumlah pada setiap proses. 

 
Tabel 2. Contoh Proses Modifikasi Berdasarkan Bilangan Penjumlah Sama 

 

a b c d e 

Karakter Desimal 

Bilangan 

Penjumlah 

Sama 

(b+c) Mod 

256 Binary 

D 68 2 70 01000110 

I 73 7 80 01010000 

S 83 3 86 01010110 

A 65 18 83 01010011 

S 83 1 84 01010100 

T 84 2 86 01010110 

E 69 3 72 01001000 

R 82 9 91 01011011 

 

Pengujian yang pertama, dilakukan dengan memilih delapan bilangan tetap 

yang akan digunakan. Setiap bilangan tersebut tidak mengalami perubahan karena 

dianggap sebagai konstanta penjumlahan. Pada Tabel 2, adalah proses penjumlahan 

berdasarkan inputan. Dimisalkan inputan adalah DISASTER, maka konversi ASCII 

yang diperoleh akan dijumlahkan dengan “bilangan penjumlah” (terdapat pada 



 
 

kolom c). Bilangan penjumlah secara berturut berdasarkan urutan byte yang 

digunakan pada proses pertama (dalam 1 putaran). Contoh penggunaan bilangan-

bilangan pada setiap proses diberikan pada Tabel 2.  

Setelah dilakukan proses putaran sebanyak i sehingga menghasilkan Ci dan 

Ki, dimana pada setiap Ci dan Ki dilakukan proses XOR untuk mendapatkan 

Cipherteks. Maka proses selanjutnya adalah pengujian avalanche effect. Hasil 

pengujian dari avalanche effect dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil uji avalanche effect untuk plainteks dan kunci menggunakan bilangan 

penjumlah sama untuk setiap putaran diketahui hasil seperti terlihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat 20 putaran dengan rata-rata perubahan setiap 

bit adalah 23.5 bit atau 36.718% perubahan per bit.   

Selanjutnya dilakukan proses konversi pada plainteks dan kunci 

menggunakan bilangan penjumlah acak di setiap putaran. Hasil dari proses konversi 

tersebut adalah sebagai berikut. 

 
Tabel 4. Konversi Plainteks Bilangan Penjumlah Acak Putaran 1  

a b c d e 

Karakter Desimal 

Bilangan 

Penjumlah 

Acak 

(b+c) Mod 

256 
Binary 

D 68 1 69 01000101 

Tabel 3. Hasil Uji Avalanche Effect Bilangan Penjumlah Sama 
 

Putaran Banyak Bit Avalanche Effect 

1 2 3.125 

2 5 7.8125 

3 7 10.9375 

4 11 17.1875 

5 16 25 

6 16 25 

7 20 31.25 

8 28 43.75 

9 31 48.4375 

10 35 54.6875 

11 30 46.875 

12 31 48.4375 

13 35 54.6875 

14 23 35.9375 

15 26 40.625 

16 30 46.875 

17 30 46.875 

18 32 50 

19 32 50 

20 30 46.875 



 
 

I 73 4 77 01001101 

S 83 8 91 01011011 

C 67 2 69 01000101 

S 83 5 88 01011000 

T 84 6 90 01011010 

E 69 3 72 01001000 

R 82 7 89 01011001 

 

Hasil proses putaran sebanyak i sehingga menghasilkan Ci dan Ki, dimana 

pada setiap Ci dan Ki dilakukan proses XOR untuk mendapatkan Chipherteks. Maka 

proses selanjutnya adalah pengujian avalanche effect. Hasil dari pengujian dari 

avalanche effect dapat dilihat pada Tabel 5. 
 

Tabel 5. Hasil Uji Avalanche Effect Bilangan Penjumlah Acak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Uji avalanche effect untuk plainteks dan kunci menggunakan bilangan 

penjumlah sama untuk setiap putran diketahui hasil seperti terlihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat 20 putaran dengan rata-rata perubahan setiap 

bit adalah 26.3 bit atau 41.09% perubaahan per bit.   

Putaran 
Banyak 

Bit 
Avalanche 

Effect 

1 2 3.125 

2 3 4.6875 

3 3 4.6875 

4 10 15.625 

5 20 31.25 

6 24 37.5 

7 25 39.0625 

8 31 48.4375 

9 35 54.6875 

10 35 54.6875 

11 36 56.25 

12 35 54.6875 

13 34 53.125 

14 38 59.375 

15 29 45.3125 

16 31 48.4375 

17 34 53.125 

18 33 51.5625 

19 33 51.5625 

20 35 54.6875 



 
 

Berdasarkan hasil penerapan iterated cipher dengan menggunakan bilangan 

penjumlah sama dan bilangan penjumlah acak pada setiap putaran algoritma TBT 

maka diperoleh tingkat keacakan sebagai berikut.  

 

 
 

Gambar 14. Avalenche Effect Comparison 

Gambar 14 merupakan grafik perbandingan tingkat keacakan iterated 

cipher yang menggunakan bilangan penjumlah sama dan acak. Berdasarkan 

Gambar 14 dapat dilihat bahwa pada putaran ke-1 belum terdapat perubahan yang 

signifikan antara kedua iterated cipher. Tingkat perubahan bit mulai terlihat pada 

putaran ke-4 dimana, iterated cipher yang menggunakan bilangan penjumlah acak 

memiliki tingkat perubahan yang lebih tinggi dari pada iterated cipher 

menggunakan bilangan peubah yang sama. Secara keseluruhan, iterated cipher 

dengan bilangan penjumlah acak memiliki tingkat keacakan 4.38% yang lebih 

tinggi dari pada iterated cipher dengan bilangan penjumlah sama.  

Suatu kriptografi dapat dikatakan sebagai sebuah teknik kriptografi jika  

memenuhi 5-tuple yaitu P, C, K, E, dan D. Akan ditunjukkan bahwa perancangan 

ini memenuhi kelima (5-tuple).  P adalah himpunan berhingga dari plainteks, 

Dalam penelitian perancangan ini menggunakan 256 karakter ASCII yang di ambil 

dari table ASCII, himpunan plainteks pada Teknik Burung Terbang merupakan 

himpunan berhingga. Cadalah himpunan berhingga dari cipherteks. Cipherteks 

dihasilkan dalam 256 karakter ASCII. K, keyspace adalah himpunan berhingga dari 

kunci. Jumlah ruang kunci yang dipakai dalam perancangan ini adalah 256 karakter 

yang diambil dari ASCII. Sehingga ruang kunci merupakan himpunan berhingga . 

E, enkripsi, dan D, dekripsi, setiap ek : P→C dan dk : C → P adalah fungsi 

sedemikian hingga dk(ek(x)) = x, untuk setiap plainteks  x∊P. Pengujian ini 

menunjukkan bahwa rancangan kriptografi dapat melakukan proses enkripsi dan 

dekripsi, maka telah memenuhi dua dari 5-tuple Stinson untuk sebuah kriptosistem. 
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Tabel 6. Perbandingan Nilai AE dengan Kriptografi Lain [8] 

 

 

Tabel 6 adalah hasil perhitungan jenis kriptografi lain yang telah diteliti oleh 

[8]. Block cipher TBT dan Modifikasi TBT disesuaikan dengan hasil penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya. Perbandingan dilakukan untuk melihat seberapa 

baik modifikasi yang dilakukan. Perbandingan menjadi layak dilakukan karena 

hasil nilai AE diperoleh dari rasio perbedaan bit terhadap ukuran blok dan dihitung 

dalam persentase. Plainteks dan kunci disesuaikan untuk dapat melihat seberapa 

baik modifikasi yang dilakukan. Nilai AE modifikasi TBT berada di atas kriptografi 

TBT, Caesar Cipher, Vigenere Cipher, Blowfish dan Playfair tetapi masih berada 

dibawah DES dan SRMK merupakan penelitian [8].  
Nilai AE dari Modifikasi TBT  tidak melebihi DES dan SRMK, hal ini bukan 

berarti modifikasi yang dilakukan tidak baik, tetapi sebaliknya karena modifikasi 

hanya menggunakan satu prinsip blok cipher yaitu iterated cipher sedangkan 

Caesar Cipher, Vigenere Cipher, Blowfish dan Playfair menggunakan lima prinsip 

block cipher sehingga akan menjadi wajar apabila nilai AE lebih tinggi.  

 

5. Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah prinsip algoritma 

kriptografi iterated cipher dapat dilakukan pada algoritma kriptografi TBT. 

Penerapan prinsip iterated cipher pada algoritma TBT dapat meningkatkan tingkat 

keacakan setiap bit baik dengan menggunakan bilangan penjumlah sama dengan 

nilai rata-rata 23.5 bit atau 36.718% perubahan per bit yang terjadi maupun dengan 

menggunakan bilangan penjumlah acak memiliki rata-rata 26.3 bit atau 41.09% 

perubahan yang terjadi. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka iterated cipher 

yang menggunakan bilangan penjumlah acak memiliki tingkat perubahan yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan iterated cipher menggunakan bilangan 

penjumlah sama. Adapun saran dari penelitian ini adalah pada penelitian berikutnya 

dapat dilakukan uji avalenche effect dengan menerapkan beberapa prinsip 

kriptografi block cipher lainnya seperti Confusion dan Diffusion dari Shannon, 

Jaringan Feistel, Kunci Lemah dan Kotak-S. 

 

 

 

 

 

Teknik Enkripsi Bit Berubah Nilai AE (%) 

Playfair Cipher 4 6.25 

Vigenere Cipher 2 3.13 

Caesar Cipher 1 1.56 

DES 3 54.68 

Blowfish 19 28.71 

SRMK 45 70.31 

TBT 1 0.0156 

Modifikasi TBT 26 41.09 



 
 

Daftar Pustaka 

 

[1] Ayushi, 2010, Asymetric key Cryptographic Algorithm. International Journal 

of Computer (Vol.1-No.14).   

[2] Muabuay, Andre, Pakereng, Magdalena A.I., Wowor, A.D 2015, Perancangan 

Kriptografi Block Chiper Berbasis Pada Teknik Burung Terbang. Fakultas 

Teknologi Informasi. Salatiga 

[3] Munir, Rinaldi, 2006, Kriptografi. Bandung:Informatika 

[4] Mandal, Kumar, Archana Tiwari, 2012, Analysis Of Avalanche Effect in 

Plaintext of DES Using Binary Code. International Journal of Emerging 

Trends & Technology in Computer Acience (Vol.1 No.3). 

[5] Behrouz. A. Forouzan, 2008 Cryptography And Network Security Singapore: 

Mc Graw Hill. 

[6] Stinson, D.R., 1995, Cryptography Theory and Practice, Florida: CRC Press, 

Inc. 

[7] Colin, Boyd and Anish, Mahuria  2010. Protocols for Authentication and Key 

Establishment Verlag Berlin Heidelberg Ger,many: Springer. 

[8] Ramanujam, S., Karuppiah, M., 2011, Designing an Algorithm with High 

Avalanche Effect, International Journal of Computer Science and Network 

Security, VOL.11 No.1. 

 

 




