
Kriptografi 

 

A. Kriptografi 

 

Kriptografi (cryptography) merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. 

Proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan (yang disebut plaintext) menjadi 

pesan yang tersembunyi (disebut ciphertext) adalah enkripsi (encryption). 

Proses sebaliknya, untuk mengubah ciphertext menjadi plaintext, disebut dekripsi 

(decryption). 

Cryptanalysis adalah seni dan ilmu untuk memecahkan ciphertext tanpa bantuan kunci. 

 

B. Enkripsi 

 

Enkripsi digunakan untuk menyandikan data-data atau informasi sehingga tidak dapat 

dibaca oleh orang yang tidak berhak. Dengan enkripsi data anda disandikan (encrypted) 

dengan menggunakan sebuah kunci (key). Untuk membuka (decrypt) data tersebut 

digunakan juga sebuah kunci yang dapat sama dengan kunci untuk mengenkripsi (untuk 

kasus private key cryptography) atau dengan kunci yang berbeda (untuk kasus public key 

cryptography). 

 

Berdasarkan cara memproses teks (plaintext), cipher dapat dikategorikan menjadi dua jenis: 

block cipher and stream cipher. Block cipher bekerja dengan memproses data secara blok, 

dimana beberapa karakter / data digabungkan menjadi satu blok. Setiap proses satu blok 

menghasilkan keluaran satu blok juga. Sementara itu stream cipher bekerja memproses 

masukan (karakter atau data) secara terus menerus dan menghasilkan data pada saat yang 

bersamaan. 

 

Semakin panjang sebuah kunci, semakin besar keyspace yang harus dijalani untuk mencari 

kunci dengan cara brute force attack atau coba-coba karena keyspace yang harus dilihat 



merupakan pangkat dari bilangan 2. Jadi kunci 128-bit memiliki keyspace 2128, sedangkan 

kunci 56-bit memiliki keyspace 256. Artinya semakin lama kunci baru bisa ketahuan. 

 

Plaintext. Plaintext adalah pesan atau informasi yang akan dikirimkan dalam format yang 

mudah dibaca atau dalam bentuk aslinya. 

Ciphertext. Ciphertext adalah informasi yang sudah dienkripsi. 

 

C. Multiple-letter encryption 

Untuk meningkatkan keamanan, enkripsi dapat dilakukan dengan mengelompokkan 

beberapa huruf menjadi sebuah kesatuan (unit) yang kemudian dienkripsi. Ini disebut 

multiple-letter encryption. Salah satu contoh multiple-letter encryption adalah “Playfair”. 

 

D. Enigma Rotor Machine 

Enigma rotor machine merupakan sebuah alat enkripsi dan dekripsi mekanik yang 

digunakan dalam perang dunia ke dua oleh Jerman. Dia terdiri atas beberapa rotor dan 

kabel yang silang menyilang menyebabkan substitusi alfabet yang selalu berubah sehingga 

Enigma mengimplementasikan polyalphabetic chiper. Setiap huruf diketikkan, rotor 

berputar untuk mengubah tabel konversi. Susunan dari rotor dan kondisi awalnya 

merupakan kunci dari enkripsinya. Perubahan ini sangat 

menyulitkan analisis biasa dan statistik. Buku “Code Book” *44+ banyak membahas tentang 

Enigma ini. 

 



 

 

Aplikasi dari Enkripsi 

Contoh penggunaan enkripsi adalah program Pretty Good Privacy (PGP) [17], dan secure 

shell (SSH). Program PGP digunakan untuk mengenkripsi dan menambahkan digital 

siganture dalam e-mail yang dikirim. Program SSH digunakan untuk mengenkripsi sesion 

telnet ke sebuah host. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian lain. 

 

E. Permasalahan Kriptografi Kunci Privat 

 

Pada mulanya semua proses kriptografi menggunakan satu kunci yang sama untuk 

mengunci data dan membuka data. Jadi, kerahasiaan kunci ini sangat esensial. Jika kunci ini 

jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang, maka terbukalah rahasia. 

 

Penggunaan satu kunci ini membuat sistem pengamanan data tadi disebutprivate-key 

cryptosystem, atau sistem kriptografi berbasis kunci privat.Penekanan ada pada kata 

“privat”, dimana kunci ini harus dirahasiakan, privat. 

 

sistem kripto kunci privat ini memiliki beberapamasalah. Masalah pertama adalah kesulitan 

dalam distribusi kunci. (Key Distribution Problem.) 



 

Permasalahan kedua adalah peningkatan jumlah kunci yang eksponensial terhadap jumlah 

pengguna. 

 

F. Kriptografi Kunci Publik 

 

Kesulitan dalam penggunaan kriptografi kunci privat membuat banyak orang berpikir keras 

untuk mencari solusinya. Salah satu ide yang muncul adalah bagaimana jika kita membuat 

sebuah sistem penyadian dengan dua kunci, dimana satu kunci digunakan untuk proses 

enkripsi dan satu kunci lain digunakan untuk proses dekripsi. 

Ide ini muncul dari Ralph Merkle ketika dia menjadi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. 

 

Ide utama pada public-key cryptography adalah kunci yang digunakan untuk melakukan 

proses enkripsi berbeda dengan proses dekripsi. Hal ini dimungkinkan dengan penggunaan 

rumus matematik yang indah. Namun pencarian rumus matematik yang mana merupakan 

persoalan tersendiri. 

 

Pada kriptografi kunci publik, seorang pengguna memiliki dua buah kunci yang saling 

berhubungan (secara matematik yang akan dijelaskan kemudian). Kunci pertama disebut 

kunci publik. Kunci ini boleh diketahui oleh umum. Bahkan kunci ini harus diketahui oleh 

pihak yang ingin mengirimkan informasi rahasia ke pengguna. Umumnya kunci publik ini 

disimpan di sebuah database. 

Kunci kedua disebut kunci privat. Kunci ini tidak boleh diketahui oleh siapa pun kecuali oleh 

pengguna itu sendiri. Itulah sebabnya dia disebut privat. 

 

Algoritma kunci publik (seperti misalnya RSA, ECC) memiliki sifat bahwa jika dia dikunci oleh 

sebuah kunci publik, maka dia hanya dapat dibuka dengan menggunakan kunci privat 

pasangannya. Dalam contoh di atas, pesan dikunci dengan menggunakan Kpublik-B. Maka 

pesan di atas hanya dapat dibuka dengan Kprivat-B. Satu-satunya orang yang memiliki akses 

terhadap Kprivat-B adalah Broto. Dengan kata lain, pesan di atas hanya dapat dibuka oleh 

Broto. Anwar pun sebagai pengirim, setelah mengunci pesan tersebut dengan Kpublik-B, 



tidak dapat membuka pesan itu kembali. Demikianlah proses enkripsi yang terjadi pada 

kriptografi kunci publik. 

 

G. Kriptografi Gabungan 

 

Karena masing-masing jenis kriptografi tersebut (Kriptografi kunci private dan public) 

memiliki keuntungan tersendiri, maka aplikasi sekarang banyak yang menggabungkan 

keduanya (hybrid system). Kriptografi kunci publik digunakan untuk melakukan pertukaran 

kunci (key exchange) dimana kunci yang dipertukarkan ini (session key) akan digunakan 

untuk enkripsi dengan kunci privat. 

 

Aplikasi yang menggunakan mekanisme seperti di atas antara lain; SSL, dan PGP. 

 

H. Data Encryption Standard (DES) 

 

DES, atau juga dikenal sebagai Data Encryption Algorithm (DEA) oleh ANSI dan DEA-1 oleh 

ISO, merupakan algoritma kriptografi simetris yang paling umum digunakan saat ini. 

 

Aplikasi yang menggunakan DES antara lain: 

• enkripsi dari password di sistem UNIX 

• berbagai aplikasi di bidang perbankan 

 

DES merupakan block chiper yang beroperasi dengan menggunakan blok berukuran 64-bit 

dan kunci berukuran 56-bit. Brute force attack dengan mencoba segala kombinasi 

membutuhkan 256 kombinasi atau sekitar 7x 1017 atau 70 juta milyar kombinasi. 

DES dengan penggunaan yang biasa (cookbook mode) dengan panjang kunci 56 bit saat ini 

sudah dapat dianggap tidak aman karena sudah berhasil dipecahkan dengan metoda coba-

coba (brute force attack). 

Ada berbagai group yang mencoba memecahkan DES dengan berbagai cara. Salah satu 

group yang bernama distributed.net menggunakan teknologi Internet untuk memecahkan 

problem ini menjadi sub-problem yang kecil (dalam ukuran blok). Pengguna dapat 



menjalankan sebuah program yang khusus dikembangkan oleh tim ini untuk mengambil 

beberapa blok, via Internet, kemudian memecahkannya di computer pribadinya. Program 

yang disediakan meliputi berbagai operating system seperti Windows, DOS, berbagai variasi 

Unix, Macintosh. Blok yang sudah diproses dikembalikan ke distributed.net via Internet. 

Dengan cara ini puluhan ribu orang, termasuk penulis, membantu memecahkan DES. 

Mekanisme ini dapat memecahkan DES dalam waktu 30 hari. 

 

I. Hash function - integrity checking 

 

Salah satu cara untuk menguji integritas sebuah data adalah dengan memberikan 

“checksum” atau tanda bahwa data tersebut tidak berubah. Cara yang paling mudah 

dilakukan adalah dengan menjumlahkan karakterkarakter atau data-data yang ada sehingga 

apabila terjadi perubahan, hasil penjumlahan menjadi berbeda. 

 

Pada sistem digital biasanya ada beberapa mekanisme pengujian integritas 

seperti antara lain: 

• parity checking 

• checksum 

• hash function 

 

Fungsi Hash (hash function) merupakan fungsi yang bersifat satu arah dimana jika kita 

masukkan data, maka dia akan menghasilkan sebuah “checksum” atau “fingerprint” dari 

data tersebut. Sebuah pesan yang dilewatkan ke fungsi hash akan menghasilkan keluaran 

yang disebut Message Authenticated Code (MAC). Dilihat dari sisi matematik, hash function 

memetakan satu set data ke dalam sebuah set yang lebih kecil dan terbatas ukurannya. 

 

bagusnya sebuah fungsi hash adalah perubahan satu karakter (dalam berkas teks) atau satu 

bit saja dalam data lainnya harus menghasilkan keluaran yang jauh berbeda, tidak hanya 

berbeda satu bit saja. Sifat ini disebut avalanche effect. 

Ada beberapa fungsi hash yang umum digunakan saat ini, antara lain: 

• MD5 



• SHA (Secure Hash Algorithm) 

  

 

 

 

J. MD5 

 

MD5 (Message-Digest Algorithm 5), sebuah algoritma yang dibuat oleh Ron Rivest di tahun 

1991, melakukan fungsi hash dengan menggunakan algoritma yang dijabarkan di RFC1321, 

“The MD5 Message-Digest Algorithm” *38+. Algoritma MD5 ini merupakan pengganti 

algoritma MD4 yang juga dibuat oleh Rivest. Hasil keluaran dari MD5 adalah sebuah nilai 

hash dalam 128-bit. 

 

MD5 menambahkan satu tingkat keamanan lagi. Kali ini data password yang disimpan 

bukanlah password yang terenkripsi saja, melainkan data yang terenkripsi yang sudah 

dilewatkan oleh MD5. Karena sifatnya yang satu arah, sangat sulit untuk mencari data 

password terenkripsi dengan basis data hasil fungsi MD5. Jadi skema penyimpanan data 

tersebut kira-kira seperti ini: 

 

password > DES > password terenkripsi > MD5 > hashed encrypted 

password 

 

MD5 juga digunakan dalam autentikasi dengan menggunakan protocol CHAP (RFC 1994). 

Masih ada banyak aplikasi lain yang menggunakan MD5 ini. 

 


