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Abstrak—Seiring dengan perkembangan teknologi Internet, pengiriman dokumen fisik menjadi banyak beralih 
menggunakan teknologi tersebut, selain memiliki nilai efisiensi dan efektifitas ternyata juga memiliki resiko yang 
tinggi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa faktor keamanan dalam pengiriman data merupakan masalah yang 
penting, baik yang berkaitan dengan pencurian maupun pengubahan data. Penelitian ini bertujuan melakukan 
pengembangan algoritma enkripsi sebagai teknik pengamanan data, dengan menerapkan enkripsi substitusi dan 
transposisi secara berurutan.  Hasil pengujian menunjukkan kerahasiaan pesan terpenuhi.

Kata kunci: Kriptografi, Enkripsi, Dekripsi

Abstract—Along with the development of Internet technology, sending physical documents using such technology, 
in addition to having the efficiency and effectiveness it also has a high risk. Some cases indicate that the safety factor 
in the delivery of data is an important issue, both with regard to theft or alteration of data. This research aims to 
develop an encryption algorithm as data security techniques, encryption by applying substitution and transposition 
sequentially. The test results demonstrate the confidentiality of a message are fulfilled.

Keywords: Cryptography, Encryption, Decryption

I. Pendahuluan

Perkembangan internet yang pesat, membuat 
masyarakat dengan mudah dan cepat melakukan 
pengiriman dokumen atau pesan yang bersifat umum atau 
rahasia, tetapi dengan menanggung resiko tinggi pada 
pengamanan pesan tersebut. Beberapa kasus sehubungan 
dengan keamanan pesan menurut Budi Rahardjo ( 2005) 
antara lain: perusakan halaman situs Bursa Efek Jakarta, 
BCA, dan Indosatnet serta pencurian pesan pada tahun 
2009 yang dilakukan oleh tujuh karyawan Citibank 
Singapura [3]. Kasus lainnya menurut Daniar Pratama 
(2013) yaitu pencurian akun internet milik orang lain dan 
pencurian pesan perbankan dalam negeri yang dilakukan 
oleh Steven Haryanto [4].

Menurut  T. Morkel, J.H.P. Eloff dan M.S. Olivier 
(2005), menjelaskan bahwa faktor terpenting terdapat pada 
teknik pengamanan pesan, salah satunya adalah dengan 
Kriptografi [6]. Keunggulan kriptografi adalah mengubah 
bentuk pesan menjadi bentuk yang tidak memiliki arti 
sehingga dapat menyulitkan pihak yang tidak berhak untuk 

mengetahui isi pesan atau pesan asli tersebut. Menurut 
Bruce Scheneier tahun 1996, ilmu kriptografi berfungsi 
melindungi isi pesan sebagai pesan rahasia, fokus pada 
kerahasiaan makna pesan atau menjaga keamanan pesan. 
Tahun 1996 Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot dan 
Scott A. Vanstone menyatakan bahwa Kriptografi adalah 
sebuah teknik matematika yang berhubungan dengan 
aspek keamanan pesan yaitu kerahasiaan, integritas pesan, 
otentikasi entitas dan otentikasi keaslian pesan [1]. 

Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini melakukan 
pengembangan model pengamanan pesan dengan teknik 
enkripsi klasik yaitu dengan mengabungkan enkripsi 
substitusi dan transposisi.

II. StudI PuStaka

A. Kriptografi

Teknik Kriptografi memiliki dua proses yaitu enkripsi 
dan dekripsi seperti terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. merupakan alur proses enkripsi yang 
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Gambar 1.  Proses Enkripsi dan Dekripsi
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didapat dari pengubahan plainteks (pesan rahasia) menjadi 
sebuah cipherteks (pesan terenkripsi), lalu alur proses 
dekripsi mengubah cipherteks menjadi plainteks kembali. 
Pada proses enkripsi dan dekripsi memerlukan kunci yang 
berfungsi sebagai bilangan rahasia atau alat pembuka 
pesan dan menjaga kerahasiaan pesan. Bruce Scheneier 
(1996) membagi dua teknik dasar pada kriptografi klasik, 
yaitu [2] :

1. Teknik substitusi : teknik dengan cara menggantikan 
tiap karakter pesan rahasia dengan sebuah kode 
karakter yang berbeda. 

2. Teknik transposisi : teknik permutasi, dengan cara 
mengubah susunan dari karakter pesan rahasia.

B. Kriptanalisis 

Menurut Bruce (1996) sangat penting menjaga 
ketahanan kerahasiaan pesan (plainteks) dan kunci 
yang digunakan dari pihak penyadap (attacker) 
[2]. Kriptanalisis (cryptanalysis) adalah ilmu yang 
mempelajari cara membuka plainteks sedangkan pihak 
yang melakukannya disebut kriptanalis (cryptanalys).  
Sebuah enkripsi yang baik adalah enkripsi yang mampu 
menghasilkan cipherteks sedemikian rupa sehingga 
seorang attacker memerlukan waktu lama untuk 
mendekripsikan kembali pesan rahasia sekalipun tidak 
memiliki kunci pembuka. Attacker harus mampu menebak 
kunci terhadap semua kemungkinan kunci. Terdapat 26! 
kemungkinan (Bruce, 1996) kunci jika menggunakan 
huruf abjad dan 36! jika menggunakan abjad dan angka, 
sehingga formulasi  menghitung kemungkinan kata kunci 
yang terlihat menggunakan Persamaan (1) dan (2) [2]: 

P m
r ( )= 26 1

P m
r ( )= 36 2

dengan Pr probabilitas /nilai kemungkinan; 26 : jumlah 
abjad dari a sampai z; 36 : jumlah abjad ditambah  jumlah 
angka dari 0 sampai 9; m : panjang kunci.

III. Metode

Penelitian ini mengembangkan model pengamanan 
pesan dengan menggabungkan enkripsi substitusi dan 
enkripsi transposisi.

A. Tahapan Enkripsi

Tahap ini menjalankan proses pengubahan pesan teks 
yang memiliki arti menjadi bentuk berbeda dengan sifat 
kode yang tidak mudah terbaca. Sebagai pengamanan 
yang meningkatkan ketahanannya, maka pada penelitian 
ini melakukan penggabungan dua buah teknik enkripsi 
yaitu enkripsi substitusi dengan dua kunci lalu dilanjutkan 
enkripsi transposisi, teknik ini diberi nama Enkripsi 21, 
skema tahap enkripsi disajikan pada Gambar 2. 

Pada Gambar  2, tergambarkan proses enkripsi substitusi 
yang dimulai dari memasukkan pesan rahasia dengan dua 
kata kunci (K1, K2) dan menghasilkan cipherteks 1 (C1), 
lalu dilakukan proses enkripsi kembali yaitu enkripsi 
transposisi dan menggunakan kunci (bilangan M) dan 
menghasilkan cipherteks 2 (C2). Tahapan Enkripsi 21 
adalah sebagai berikut:
1. Input pesan (P), kunci pertama (K1) dan kunci kedua 

(K2).
2. Konversi terhadap P, K1 dan K2 ke dalam kode index.
3. Penghitungan enkripsi substitusi.

a. Dengan menggunakan nilai indeksnya hitung : (P 
+ K1 + K2).

b. Hitungan mod 256 dari hasil langkah 3-a, hasilnya 
berupa cipherteks pertama C1.

4. Penghitungan enkripsi transposisi.
a. Transformasi vektor cipherteks C1 ke dalam 

bentuk matriks dua dimensi N x M
b. Transpos matriks terhadap matriks hasil pada 4-a. 
c. Transformasikan matriks hasil pada 4-b kedalam 

bentuk vektor, hasilnya berupa cipherteks kedua 
C2. 

B. Tahapan Dekripsi

Berdasarkan tahapan pengamanan pesan dengan 
melakukan dua kali enkripsi, maka tahapan dekripsi 
dilakukan dari tahap dekripsi transposisi yang dilanjutkan 
dengan proses dekripsi substitusi. Pada dekripsi transposisi 
dimulai dengan melakukan bentuk transformasi vektor 
pesan masukan menjadi bentuk matriks dua dimensi            N x 
M dengan ukuran kolom M dan baris N=ceil (L/M), dengan 
L adalah jumlah elemen pesan dan ceil adalah  pembulatan 
ke atas. Selanjutnya melakukan pembacaan sebanyak M 
karakter pertama dari vektor pesan dan menempatkannya 
ke dalam baris pertama matriks, dilanjutkan dengan M 
karakter berikutnya dan meletakkannya ke dalam baris 
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Gambar 2. Proses Enkripsi 21
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kedua, demikian seterusnya hingga seluruh karakter dalam 
vektor pesan selesai terbaca.  

IV. haSIl dan PeMbahaSan

Analisis ketahanan pada penelitian pengembangan 
model pengamanan pesan secara berlapis perlu dilakukan 
lapis per lapis yaitu: analisis ketahanan enkripsi substitusi, 
enkripsi transposisi. 

A. Hasil Enkripsi Substitusi

Pada tahap enkripsi teknik substitusi dengan 2 kata 
kunci (K1 dan K2) seperti diperlihatkan pada   Gambar 
3. Sebagai contoh proses enkripsi substitusi dengan 
pesan sebanyak  1185 karakter dan K1 “Cipher Satu”, K2 
“Internet”. Kotak sebelah kiri berisi pesan yang memiliki 
arti, dan kotak sebelah kanan merupakan  hasil enkripsi 
substitusi terhadap pesan tersebut, disebut cipherteks 
1, yang menjadi tidak memiliki arti dan sulit dipahami, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahap ini sudah 
melakukan penngamanan pesan rahasia. Apabila terhadap 
pesan yang sama dilakukan proses enkripsi menggunakan 
kata kunci yang berbeda (K1 “File” dan K2 “Satu”), maka 
hasil susunan cipherteks menjadi berbeda pula. Pada Tabel 
1. diperlihatkan hasil enkripsi substitusi terhadap pesan 
yang sama dengan kata kunci yang berbeda. Kolom pertama 
adalah pesan asli, kolom kedua adalah hasil enkripsi pesan 
asli menggunakan kata kunci K1 “Cipher Satu” dan K2 
“Internet”, sedangkan kolom ketiga adalah hasil enkripsi 
menggunakan K1 “File” dan K2 ”Satu”. Kesimpulannya 
adalah dengan kata kunci yang berbeda, menghasilkan 
deretan karakter yang berbeda pula. Sebagai contoh 
dengan pesan “Manusia”, menghasilkan “Ù8RBJIæ” 
pada enkripsi pertama, dan pada enkripsi kedua berubah 

menjadi “æ+NO3Aú“. Dapat dikatakan bahwa terhadap 
pesan rahasia dapat dilakukan pengamanannya dengan 
berbagai macam kunci, sehingga pesan menjadi lebih sulit 
untuk dimengerti.

B. Analisis Kinerja Enkripsi Substitusi 

Untuk menghadapi kriptanalis yang berusaha 
mendapatkan plainteks, cipherteks ataupun kunci 
yang digunakan, maka perlu dilakukan analisis kinerja 
pengamanan teknik enkripsi substitusi dengan dua cara, 
yaitu  menghitung nilai domain atau panjang ruang kunci, 
untuk mencari jumlah kemungkinan kunci yang dapat 
dibentuk (Bruce, 1996)[2], dan menghitung waktu rata-rata 
keberhasilan mendapatkan kunci tersebut (Bruce, 1996; 
Stalling, 2006)[2],[7], serta menghitung nilai probabilitas 
kata kunci yang didapatkan (R. Johnsonbaugh, 1997) [5].

Domain ruang kunci enkripsi substitusi dihitung 
dengan menggunakan Persamaan (2), menjadi: 

Dk
p= 256 3( )  

Dk:domain ruang kunci; 256 : jumlah jenis karakter yang 
digunakan;  p: panjang karakter kata kunci. Sehingga 
domain ruang kunci enkripsi substitusi yang menggunakan 
dua kata kunci menjadi:

Dk
p q p q= = +256 256 256 4. ( )

p : banyaknya karakter atau panjang kata kunci pertama 
(K1); q : panjang karakter kata kunci kedua (K2).

Sebagai contoh, jika proses enkripsi substitusi dengan 
panjang kunci K1 adalah 11 karakter dan panjang kunci 
K2 adalah 8 karakter, maka berdasarkan Persamaan (4) 
didapat domain ruang kunci :

 
Manusia tidak dapat terlepas 
dari dunia teknologi karena 
sangat membantu kegiatan 
sehari-hari. Perkembangan 
teknologi digital sampai saat ini 
sangat diminati masyarakat, 
terutama pada perkembangan 
internet.  

Ù8RBJIæç-KM 
Fþ1:+ï;æZH�I-F:J²%'Z'ÑAJH<8´�4SH$C
DC�ÿ�EGH�ÒQ=8Kï,õ*H$0CD>[�,:@P
�BEóYê-0KR¹?E?@
¥��TTH@.G"ï5æZH�K(BH>ûá*Q%�Q6
FóJõ?ICÕJ6=" ý&<�M� 
E=>�ò!B&Q�BKö7GÜ:6KH�/XÝóZê7D
MJù8�=8Dæç�G[�@K/:)õ(4�L�Q-HG<
�ïæ1,�LGG4Jý¼HIH�÷BQ�AüØ7KE 
$GIêQó$6)X  

Enkripsi 

Substitusi 

K1 “Cipher Satu” 

K2 “Internet” 

Gambar 3.. Hasil enkripsi substitusi uji pertama (a) Pesan yang dikirim, (b) Cipherteks 1

(a) (b)

Tabel 1. Tabel Pesan mfile Dan Hasil Uji Menggunakan KataKunci Yang Berbeda

Pesan mfile K1  “Cipher Satu” ; K2  “Internet” K1  “File” ; K2  “Satu”

Manusia tidak dapat terlepas dari dunia 
teknologi karena sangat membantu 
kegiatan sehari-hari. Perkembangan 
teknologi digital sampai saat ini sangat 
diminati masyarakat, terutama pada 
perkembangan internet. 

æ+NO3Aú 3D; êD; +Tú /RFþ:AM¹.AL1êDO3Aú
/K6OA1êK;
/N;¹=AH
+Tú/M<ú8TO¹5EA1+T;êS?+RCÆ2
AL1ø *þ<K?,AH +Nú
/K6OA1êDC 3T;êS;:AC¹=A;
êIH1êS;1AN¹.IG18AN1êM
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Dk = ⋅ = =+256 256 256 25611 8 11 8 19

 

Dengan domain ruang kunci sebanyak 25619 memberi 
arti bahwa kriptanalis akan berhasil mendapatkan  kata 
kunci setelah mencari dengan kombinasi karakter kata 
kunci sebanyak 25619 kemungkinan. Dapat disimpulkan 
bahwa domain ruang kunci memperlihatkan bahwa jumlah 
karakter  kata kunci lebih dominan untuk menentukan 
ketahanan enkripsi substitusi dibandingkan terhadap 
banyaknya jumlah kata kunci yang digunakan.

C. Penghitungan Waktu Rata-rata Keberhasilan 
Mendapatkan Kunci

Pada penelitian ini dilakukan analisis penentuan 
waktu rata-rata keberhasilan untuk memperoleh  jumlah 
karakter kata kunci, berdasarkan informasi Bruce (1996) 
dan Stallings (2006), yang mengatakan bahwa waktu rata-
rata untuk memperoleh kemungkinan kunci adalah 50 % 
dari waktu pencarian keseluruhan kemungkinan, dengan 
persamaan :

T Dk= ×50%  ( s) (5)∝

T : waktu rata-rata keberhasilan mendapatkan kata 
kunci dalam satu satuan waktu; Dk: domain ruang kunci,. 
Hasil waktu rata-rata keberhasilan mendapatkan kunci 
dengan jumlah panjang kunci K1 dan K2 dengan jumlah 
panjang karakter 19, membutuhkan waktu untuk dapat 
membuka pesan sebesar 4,789x1052 (μs). Dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pengaruh ketahanan atau kekuatan 
enkripsi substitusi terletak pada panjang karakter yang 
digunakan sebagai kata kunci. 

D. Hasil Enkripsi Transposisi

Tahap enkripsi selanjutnya adalah menerapkan 
teknik transposisi, untuk lebih mengamankan pesan  
menggunakan satu kunci M, sebuah bilangan untuk 
menentukan ukuran kolom dari matriks yang akan 
dibentuk. Gambar 4 menguraikan hasil enkripsi teknik 
transposisi menggunakan nilai M = 3. Diawali dengan 
menyusun pesan dengan membentuk ke dalam vektor 
baris lebih dahulu, dan menghitung panjang karakter 
dari vektor yang terbentuk. Selanjutnya membagi vektor 

menjadi M  kolom, menjadi matriks dengan ukuran (N 
x M) dengan N menunjukkan jumlah baris. Jika terjadi 
adanya sisa karakter, sehingga tidak memenuhi banyaknya 
kolom (jumlah elemen dalam satu baris kurang dari M), 
maka dibangkitkan karakter bebas yang dipilih secara 
acak oleh komputer, sehingga banyaknya elemen dalam 
baris tersebut menjadi genap (M kolom). Untuk pesan 
dengan jumlah karakter sebanyak 1185 sudah memenuhi 
banyaknya kolom menjadi 3. 

Gambar 4.(b) merupakan cipherteks2, hasil enkripsi 
transposisi dari pesan pada Gambar 4.(a). Diberikan 
contoh  urutan elemen vektor baris: Ù 8 R B J I æ ç -  ; lalu 
mengubah vektor baris tersebut menjadi bentuk matriks 
ukuran N x 3, maka didapatkan sebagian bentuk matriks 
sebagai berikut:

  Ù       8       R 
  B       J        I 
  æ       ç        -

kemudian melakukan transposisi, dengan mengubah 
urutan karakter dalam satu baris menjadi urutan karakter 
dalam satu kolom, diperoleh bentuk:

  Ù      B     æ          
  8       J      ç                    
  R      I      -              

Hasil matriks transposisi, diperoleh sebagian urutan 
karakternya adalah ÙBæKF:;H‑J’ÑH´SCHQKõ$D�@. 
Urutan karakter hasil transposisi disebut sebagai 
cipherteks2. 

Pengembangan teknik pengamanan pesan, menyatakan 
bahwa model enkripsi 21 berhasil mengacaukan pesan 
menjadi pesan yang sulit untuk dikenali. Teks pesan 
“Manusia” dengan ekripsi substitusi berubah bentuk 
menjadi “Ù 8 R B J I æ” dan  setelah proses enkripsi 
transposisi menjadi “Ù B æ K F : ;” .

E. Analisis Kinerja Enkripsi Transposisi

Pengukuran kinerja ketahanan enkripsi transposisi 
dilakukan berdasarkan pembentukan kolom. Jika jumlah 
hasil enkripsi substitusi dengan panjang dari cipherteks 
C1, maka jumlah kolom yang mungkin terbentuk, 
diformulasikan dengan persamaan:

P Ck = 1 (6)

 Ù8RBJIæç-KM 
Fþ1:+ï;æZH�I-F:J²%'Z'ÑAJH<8´�4SH$C
DC�ÿ�EGH�ÒQ=8Kï,õ*H$0CD>[�,:@P
�BEóYê-0KR¹?E?@
¥��TTH@.G"ï5æZH�K(BH>ûá*Q%�Q6
FóJõ?ICÕJ6=" ý&<�M� 
E=>�ò!B&Q�BKö7GÜ:6KH�/XÝóZê7D
MJù8�=8Dæç�G[�@K/:)õ(4�L�Q-HG<
�ïæ1,�LGG4Jý¼HIH�÷BQ�AüØ7KE 
$GIêQó$6)X  

ÙBæKF:;H-J'ÑH´SC��HQKõ$D�@Bó-
RE �.ïZKHá%6J?Õ=ý� 
>!QKG6�ÝêM88ç[K)4�H�1L4¼HBA7  
Ió)î>/�QX0îF¥O<G;DÙC+�NI�#OIMõ):
Ù<7ó9JYE-
�í�Y>ù01:@0#=Â�!/%\CT6��æG8÷5M
Q�9�7�\MG�;õK? �QGï,GJH�Qü 

Enkripsi 

Transposisi 

M = 3 

Gambar 4. Hasil Enkripsi Transposisi Uji Pertama, (a) Pesan Terenkripsi Substitusi = Cipherteks 1, (b) Cipherteks 2

(a) (b)
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Pk : jumlah kolom yang mungkin dibentuk; C1 : jumlah 
karakter hasil cipherteks enkripsi substitusi.

Dengan pesan sebanyak 1185 karakter, diperoleh 
hitungan kemungkinan kolom yang terbentuk :

       1185kP =  

Dapat dikatakan bahwa jika kriptanalis ingin 
mengetahui pesan rahasia hasil  enkripsi transposisi, maka 
diperlukan usaha sebanyak 131  kali untuk mencari kolom 
yang tepat yang digunakan pada enkripsi transposisi 
tersebut. Berdasarkan contoh tersebut, dinyatakan bahwa 
dengan memiliki jumlah karakter cipherteks yang besar 
maka kolom yang dihasilkan menjadi banyak.

Hitungan kombinasi baris untuk mendapatkan jumlah 
baris pada pembentukan matriks pada proses enkripsi 
transposisi direpresentasikan dengan:

C n r ceil n
n r r

( , ) !
( )! !

=
−

(7)
 

C(n,r) : jumlah atau banyaknya kombinasi untuk 
mendapatkan jumlah baris pada pembentukan matriks; n : 
hasil pembagian jumlah karakter cipherteks hasil enkripsi 
substitusi (C1) dengan bilangan kunci (M) sebagai jumlah 
kolom yang sudah ditentukan, dengan 

→ = → =n C
M

r r1 1;  dengan  adalah satu baris 

Persamaan di atas sebagai penghitungan kombinasi 
baris digunakan untuk mengetahui jumlah kemungkinan 
banyaknya baris yang terbentuk. Sebagai contoh, panjang 
karakter cipherteks C1 adalah 1185 karakter, dan jumlah 
kolom yang digunakan sebanyak 3, maka:

n C
M

r

C n r ceil

= = =

=
−

1 1185
3

1

1185 3
1185 3 1

 dan 

diperoleh:

( , ) / !
( / )!11

395
395 1 1

395

!
!

( )! !
ceil

−
=  baris

Dengan hasil kombinasi jumlah baris yang dapat 

dibentuk, maka ketahanan enkripsi transposisi dapat 
ditentukan, yaitu penyusunan elemen matriks yang 
tepat dari 395 baris yang terbentuk, dan ukuran matriks 
yang dihasilkan  berordo 395 x 3 serta  panjang karakter 
cipherteks C1 sebanyak 1185. Secara umum dapat 
dijelaskan  bahwa persamaan tersebut merepresentasikan 
ketahanan enkripsi transposisi, dengan contoh C1 adalah 
1185 karakter, maka ketahanan enkripsi transposisi 
sebesar ukuran matriks NxM (395 x 3) adalah sebanyak 
1185 kemungkinan. Semakin banyak jumlah karakter 
cipherteks, maka semakin banyak jumlah kemungkinan 
kolom dan kombinasi baris yang terbentuk sehingga 
membutuhkan waktu yang besar untuk menemukan kunci 
kolom yang tepat. 

F. Hasil Dekripsi

Untuk merekonstruksi pesan menjadi bentuk semula, 
maka dilakukan proses dekripsi. Karena terdapat dua 
tahap enkripsi maka tahap dekripsi juga menajadi dua 
tahap, dengan tahap pertama adalah proses dekripsi 
transposisi dan dilanjutkan  dekripsi untuk merekonstruksi 
hasil enkripsi substitusi.
1. Hasil Dekripsi Transposisi

Proses dekripsi transposisi dimulai dari pesan masukan 
yaitu karakter yang terdapat pada cipherteks 2. Gambar 5. 
adalah sajian hasil proses dekripsi transposisi.

Gambar 5. (a) memperlihatkan deretan karakter hasil 
enkripsi transposisi, sedangkan 5. (b) adalah hasil dekripsi 
transposisi. Semua karakter tersebut disusun secara vektor 
baris, lalu dibentuk matriks berukuran N x 3 (N : ukuran 
jumlah baris; 3 : jumlah kolom yang menjadi bilangan 
kunci pada proses enrikpsi transposisi). Sebagai ilustrasi, 
digunakan beberapa karakter : Ù B æ 8 J ç R I  - ; lalu dibentuk 
matriks menjadi matriks :

  Ù     B     æ           
  8      J      ç                   
  R      I      -             

Kemudian dilakukan matriks transpos menjadi : 
  Ù       8       R 
   B      J        I 
   æ      ç        -

Dan dilanjutkan dengan proses penyusunan secara vektor 
baris dan mendapatkan hasil baru :

 ÙBæKF:;H-J'ÑH´SC��HQKõ$D�@Bó-RE 
�.ïZKHá%6J?Õ=ý� 
>!QKG6�ÝêM88ç[K)4�H�1L4¼HBA7  
Ió)î>/�QX0îF¥O<G;DÙC+�NI�#OIMõ):Ù<7ó
9JYE-
�í�Y>ù01:@0#=Â�!/%\CT6��æG8÷5MQ�9
�7�\MG�;õK? �QGï,GJH�Qü 

 

Ù8RBJIæç-KM 
Fþ1:+ï;æZH�I-F:J²%'Z'ÑAJH<8´�4SH$CD
C�ÿ�EGH�ÒQ=8Kï,õ*H$0CD>[�,:@P�BE
óYê-0KR¹?E?@
¥��TTH@.G"ï5æZH�K(BH>ûá*Q%�Q6F
óJõ?ICÕJ6=" ý&<�M� 
E=>�ò!B&Q�BKö7GÜ:6KH�/XÝóZê7DMJ
ù8�=8Dæç�G[�@K/:)õ(4�L�Q-HG<�ïæ1
,�LGG4Jý¼HIH�÷BQ�AüØ7KE 

Dekripsi 

Transposisi 

M = 3 

Gambar 5. Hasil Proses Dekripsi Transposisi Uji Pertama, (a) Cipherteks 2, (b) Cipherteks 1

(a) (b)
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  Ù  8  R  B  J  I  æ  ç  -
Hasil lengkap dekripsi transposisi tampak pada Gambar 

6.(b). Berdasarkan urutan karakter dapat dinyatakan 
bahwa urutan karakter tersebut adalah sama dengan urutan 
karakter hasil enkripsi substitusi, disajikan secara jelas 
pada Gambar 6.

Gambar 6. memperlihatkan kedua deretan karakter 
baik (b) dan (a) adalah sama. Dapat disimpulkan bahwa  
algoritma dekripsi transposisi dapat merekonstruksi 
kembali pesan yang dienkripsi dengan teknik transposisi.

G. Hasil Dekripsi Substitusi

Dekripsi substitusi diperlihatkan pada Gambar 7. 
dengan pesan masukan berupa karakter hasil dekripsi 
transposisi seperti pada Gambar 7.(a). Untuk memperoleh 
pesan asli, diperlukan kata kunci yang sama pada saat 
tahap enkripsi substitusi. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan penghitungan 
panjang karakter dari cipherteks 1 dan kunci  memperoleh 
panjang pesan cipherteks 1185 karakter, panjang kunci 
pertama 11 karakter, dan panjang kunci kedua 8 karakter. 
Setelah diketahui panjang karakter pesan cipherteks dan 
panjang kedua kata kunci yang digunakan, dilakukan 
pemeriksaan panjang karakter masing-masing kunci, bila 
panjang kunci pertama lebih kecil dari panjang cipherteks 
1, maka urutan karakter kunci pertama diulang sampai 
didapatkan panjang karakter yang sama dengan panjang 
karakter cipherteks 1, demikian pula dengan kunci kedua, 
lalu mengubah semua karakter dalam bentuk ASCII 

dengan modulo 256. 
Untuk memulai proses penghitungan dilakukan 

pengurangan secara berurutan tiap karakter dari cipherteks 
1, kunci pertama dan kunci kedua. Setelah dilakukan 
penghitungan modulo 256, didapat hasil berupa teks 
kalimat yang terdapat pada pesan semula, ditunjukkan 
oleh Gambar 7.(b). Dapat dicontohkan bahwa proses 
dekripsi dari pesan cipherteks 1, yaitu Ù 8 R B J I æ 
berubah menjadi teks pesan semula yaitu Manusia.

Dapat dikatakan bahwa seluruh proses dekripsi 
berhasil dilakukan dan mendapatkan kembali pesan asli. 
Dari contoh bahwa dari cipherteks 2 menjadi cipherteks 1 
lalu menjadi pesan asli, yaitu dari   Ù B æ K F : ;   menjadi 
Ù 8 R B J I æ lalu menjadi  Manusia, urutan karakter 
tersebut adalah sama dengan urutan pesan hasil enkripsi 
substitusi, disajikan pada Gambar 8. 

Gambar 8 (b) adalah hasil dekripsi substitusi dan 8 
(a) adalah deretan pesan sebagai pesan masukan enkripsi 
substitusi memperlihatkan hasil yang sama. Dapat 
dikatakan bahwa algoritma dekripsi substitusi dapat 
melakukan rekonstruksi pesan yang dienkripsi.

V. keSIMPulan

Penelitian pengembangan model pengamanan pesan 
Enkripsi 21 menghasilkan tingkat ketahanan Enkripsi 
21 bergantung pada jumlah karakter pesan dan kata 
kunci, yaitu bahwa nilai ketahanan enkripsi 21 semakin 
meningkat dengan banyaknya karakter pesan dan karakter 
kata kunci yang digunakan. 

(a) (b)
Gambar 7. Hasil proses dekripsi substitusi uji pertama, (a) Cipherteks 1,  (b) Pesan 

(a) (b)

Gambar 8. Pesan dan hasil dekripsi substitusi uji pertama, (a) Pesan, (b) Dekripsi substitusi
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