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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang akan 

digunakan sebagai referensi selama penelitian ini dilakukan. 

Penelitian pertama dilakukan oleh Nike Wulandari dengan judul 

“Pengamanan Citra Digital Menggunakan Algoritma Block Cipher OE 

CK-RKH”. Penelitian ini dilakukan untuk mengamankan citra digital dari 

pencurian citra dan juga serangan data, karena semakin maraknya rekayasa 

foto dan penyebaran foto yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung 

jawab. Dalam hal ini, digunakan algoritma block cipher bernama OE-CK-

RHK yang mana algoritma ini bekerja pada blok 128 bit dan kunci yang 

juga berjumlah 128 bit. Algoritma ini menggunakan struktur feistel yang 

didalamnya terdapat operasi substitusi, pergeseran dan pengacakan pada 

fungsi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip confusion dan diffusion. 

Hasil dari penelitian ini setelah dilakukan proses enkripsi dapat 

menghasilkan cipher gambar, setelah didekripsi dapat menghasilkan 

gambar awal dengan cipher gambar  yang sulit untuk dipecahkan. [1]. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Hanson Prihantoro Putro dengan 

judul “Teknik Kriptografi Block Cipher dengan VBR (Perputaran Bit 

Vertikal ”. Penelitian ini dilakukan untuk mengamankan pesan teks dengan 

menganut prinsip kriptografi klasik yaitu sebuah algoritma yang 

sederhana, namun tetap sulit untuk dipecahkan. Pengamanan pesan 

dilakukan dengan cara mengenkripsi pesan yang akan diubah menjadi 

desimal terlebih dahulu. Untuk tiap bit biner dari bilangan tersebut akan 

dipetakan dalam sebuah tabel yang disusun secara vertikal, lalu akan 

diinputkan sebuah kunci berupa beberapa bilangan desimal, yang mana 

nilainya akan menggeser bit-bit pesan di setiap kolom pada tabel mengarah 

ke bawah. Sedangkan untuk proses dekripsi nya akan dilakukan proses 

sebaliknya, yaitu menggeser bit-bit pesan di dalam tabel keatas sebesar 
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desimal kunci. Hasilnya, Algoritma VBR ini cukup aman dengan 

pembuatan yang sederhana algoritma ini memberikan keamanan yang bisa 

diandalkan [2]. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Afrizal Setiono Tumanggor dengan 

judul “Implementasi Pengamanan File Text dengan Algoritma Kriptografi 

Stream Cipher dan Kombinasi Steganografi First Of File dan End Of 

File”. Penelitian ini dilakukan untuk mengamankan data atau informasi 

dari berbagai teknik kejahatan baik perusakan ataupun pencurian informasi 

oleh pihak yang tidak berhak atas informasi tersebut. Pengamanan 

dilakukan menggunakan dua metode yaitu kriptografi dan steganografi, 

data akan dikodekan menggunakan algoritma kriptografi Stream Cipher, 

lalu setelah data menjadi ciphertext maka ciphertext tersebut akan 

disisipkan ke dalam sebuah gambar dengan metode steganografi yaitu 

First Of File dan End Of File. Hasil dari penelitian ini adalah, dengan 

menggunakan algoritma Stream Cipher dan kombinasi First Of File dan 

End Of File pesan akan semakin sulit dipecahkan, karena telah melewati 

dua proses pengamanan. Namun, dengan digunakannya algoritma Stream 

Cipher panjang kunci menjadi kendala bagi pengguna [3]. 

Penelitian keempat dilakukan oleh Muhammad Sholeh, Isnawati, dan 

Bambang Pramono dengan judul “Implementasi Algoritma RC4 Stream 

Cipher Sebagai Metode Obfuscation String pada Database MySQL”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengamankan database dari kegiatan 

mengubah atau memanipulasi data yang dapat merugikan. Salah satu cara 

yang digunakan adalah dengan melakukan obfuscate, yang mana bertujuan 

untuk mengacak isi database sehingga akan mempersulit pihak-pihak tidak 

bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini, algoritma 

RC4 Stream Cipher yang akan digunakan untuk melakukan untuk 

mengacak database tersebut. Dengan hasil yaitu, keamanan data di 

database MySQL meningkat karena hasil dari pengacakan atau enkripsi 

yang dilakukan sulit untuk dipahami, namun memang banyak nya data dan 

panjang kunci yang digunakan juga mempengaruhi kecepatan dari 

eksekusi program.[4]. 
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Penelitian kelima dilakukan oleh Dedek Irwansyah Putra, dan Garuda 

Ginting dengan judul “Perancangan Aplikasi penyandian Data Text 

Menggunakan Metode Symmetric Stream Cipher”. Penelitian ini dilakukan 

untuk menghindari adanya pencurian data oleh pihak yang tidak 

berwenang dan manipulasi data berupa file text, karena banyak nya usaha-

usaha kejahatan yang berhubungan dengan keamanan informasi. Maka 

dilakukanlah perancangan Aplikasi ini untuk terus mengembangkan 

algoritma kriptografi yang semakin kuat dan sulit dipecahkan dengan 

menggunakan metode Symmetric Stream Cipher. Penerapan metode 

keamanan ini dilakukan dengan mengubah data menjadi teks rahasia dan 

dengan adanya aplikasi ini dapat mempercepat proses enkripsi dan dekripsi 

dibandingkan dengan menggunakan cara manual [5]. 

Tabel II.1 Tinjauan pustaka 

No Nama Peneliti Judul Hasil 

1 Nike Wulandari Pengamanan Citra 

Digital Menggunakan 

Algoritma Block 

Cipher OE CK-RKH 

Algoritma Block Cipher 

OE CK-RKH dapat 

diimplementasikan 

dengan baik untuk 

proses pengamanan 

citra. Setelah dilakukan 

proses enkripsi dapat 

menghasilkan cipher 

gambar, setelah di 

dekripsi dapat 

menghasilkan gambar 

awal dengan cipher 

gambar  yang sulit untuk 

dipecahkan 

2 Hanson 

Prihantoro Putro 

Teknik Kriptografi 

Block Cipher dengan 

VBR (Perputaran Bit 

Algoritma VBR ini 

dilakukan dengan 

menggeser bit-bit pesan 

secara vertikal sesuai 
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No Nama Peneliti Judul Hasil 

Vertikal) niai desimal kuncinya, 

dengan hasil yang cukup 

aman dengan pembuatan 

yang sederhana 

algoritma ini 

memberikan keamanan 

yang bisa diandalkan 

3 Afrizal Setiono 

Tumanggor 

Implementasi 

Pengamanan File Text 

dengan Algoritma 

Kriptografi Stream 

Cipher dan Kombinasi 

Steganografi First Of 

File dan End Of File 

Algoritma Stream 

Cipher dan kombinasi 

First Of File dan End Of 

File membuat pesan 

akan semakin sulit 

dipecahkan, karena telah 

melewati dua proses 

pengamanan. Namun, 

dengan digunakannya 

algoritma Stream Cipher 

panjang kunci menjadi 

kendala bagi pengguna 

4 Muhammad 

Sholeh, Isnawati, 

dan Bambang 

Pramono 

Implementasi 

Algoritma RC4 Stream 

Cipher Sebagai 

Metode Obfuscation 

String pada Database 

MySQL 

Keamanan data di 

database MySQL 

meningkat karena hasil 

dari pengacakan atau 

enkripsi yang dilakukan 

sulit untuk dipahami, 

namun memang banyak 

nya data dan panjang 

kunci yang digunakan 

juga mempengaruhi 

kecepatan dari eksekusi 

program 
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No Nama Peneliti Judul Hasil 

5 Dedek Irwansyah 

Putra, dan Garuda 

Ginting 

Perancangan Aplikasi 

penyandian Data Text 

Menggunakan Metode 

Symmetric Stream 

Cipher 

Penerapan metode 

keamanan ini dilakukan 

dengan mengubah data 

menjadi teks rahasia dan 

dengan adanya aplikasi 

ini dapat mempercepat 

proses enkripsi dan 

dekripsi dibandingkan 

dengan menggunakan 

cara manual 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Kriptografi 

Kriptografi merupakan ilmu untuk melindungi informasi dari pihak 

yang tidak berwenang terhadap informasi tersebut [4]. Kriptografi juga 

merupakan metode yang menjamin pesan dapat sampai ke pihak penerima 

secara aman dan tetap terjaga kerahasiaannya [1],[3]. 

Dalam menjaga kerahasiaan pesan maka perlu dilakukan penyamaran 

pesan menjadi kode rahasia dengan kunci tertentu yang disebut dengan 

enkripsi [4]. Setelah pesan sampai kepada penerima, maka dapat dilakukan 

pengembalian pesan menjadi pesan asli yang disebut dengan dekripsi 

[3],[11].Untuk lebih mudah memahami maksud dari enkripsi dan dekripsi 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar II.1 Proses enkripsi dan dekripsi 
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2.2.2 Kriptografi Modern 

Kriptografi modern merupakan metode penyamaran data 

menggunakan rangkaian bit biner 0 dan 1. Yang mana hasil enkripsi dari 

plaintext juga akan menghasilkan ciphertext yang berbentuk rangkaian bit 

dan begitu pula pada proses dekripsi [12]. Terdapat dua jenis kriptografi 

modern, yaitu block cipher dan stream cipher [3]. 

2.2.2.1 Block Cipher 

Block Cipher adalah algoritma yang memproses bit-bit plaintext yang 

di bagi menjadi blok-blok dengan panjang yang sama [1],[3]. Enkripsi 

dilakukan dengan cara meng XOR kan blok plaintext dengan bit-bit kunci, 

yang mana akan menghasilkan sebuah ciphertext yang panjangnya sama 

dengan plaintext [12]. Bit-bit kunci akan diberikan oleh pengguna, dan 

tidak harus sama dengan panjang blok plaintext. Berikut merupakan 

contoh enkripsi dan dekripsi menggunakan Block Cipher. 

Plaintext : 10100010001110101001 

Bagi plaintext menjadi blok-blok dengan ukuran yang sama (4 bit) : 

1010 0010 0011 1010 1001 

Dengan kunci : 1011 

Lakukan proses enkripsi dengan fungsi sederhana : Ek(P) = (P ⊕K) << 1 

Yang berarti lakukan operasi XOR pada plaintext dan kunci, setelah itu 

lakukan pergeseran bit ciphertext satu kali ke arah kiri. Maka proses dapat 

dilakukan sebagai berikut. 

1010 0010 0011 1010 1001 

     1011 1011 1011 1011 1011 ⊕ 

Hasil XOR  : 0001 1001 1000 0001 0010 

Geser 1 bit kekiri : 0010 0011 0001 0010 0100 (ciphertext) 

Diatas merupakan salah satu contoh proses enkripsi pada block cipher, 

maka untuk dekripsinya dapat dilakukan dengan membalik proses enkripsi, 
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yaitu menggeser bit ciphertext satu kali kearah kanan, selanjutnya lakukan 

operasi XOR pada ciphertext dan kunci. 

Ciphertext  : 0010 0011 0001 0010 0100 

Geser 1 bit kekanan : 0001 1001 1000 0001 0010  

     1011 1011 1011 1011 1011 ⊕ 

Hasil XOR  : 1010 0010 0011 1010 1001 (plaintext 

awal) 

 

2.2.2.2 Stream Cipher 

Stream Cipher adalah algoritma yang memproses plaintext menjadi 

ciphertext secara bit per bit, atau dapat dilakukan per karakter [5]. 

Algoritma ini diadopsi dari one-time pad cipher yang mana plaintextnya 

akan diganti atau dikonversi menjadi bit-bit biner (0 atau 1) [3],[5]. Untuk 

melakukan enkripsi atau pun dekripsi dibutuhkan bit-bit kunci yang 

disebut keystream, keystream akan dibangkitkan oleh keystream generator. 

Proses enkripsi dan dekripsi dilakukan dengan meng XOR kan plaintext 

ataupun ciphertext dengan keystream yang sama [11]. 

Keystream generator merupakan kunci yang sama yang akan 

digunakan di sisi pengirim maupun penerima pesan, keystream generator 

akan mengubah keystream yang dari masukan pengguna menjadi sebuah 

bit per bit atau blok-blok bit. Kunci yang menjadi masukan dari pengguna 

lah yang harus dijaga kerahasiaannya. 

Linear Feedback Shift Register (LFSR) merupakan sebuah keystream 

generator yang memiliki dua bagian yang sangat penting yaitu register 

geser dan fungsi umpan balik [7]. Register geser yaitu dimana tiap bit 

dibutuhkan maka akan menggeser semua bit di register ke kanan sebanyak 

1 kali. Sedangkan fungsi umpan balik yaitu hasil XOR dari bit paling kiri 

dengan bit paling kanan, yang mana hasilnya akan mengisi register yang 

kosong setelah pergeseran bit ke kanan [11],[13]. Hasil keluaran dari 

register geserlah yang nantinya akan menjadi kunci yang berbentuk bit-bit 

acak [15]. Berikut gambaran dari proses pembentukan kunci dan 

pembangkitan keystream dengan LFSR. 
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(a) Proses pembentukan kunci pada algoritma Stream Cipher 

 

(b) Pembangkitan kunci dengan LFSR 

Gambar II.2 Proses Pembentukan kunci dengan LFSR 

 Berikut merupakan contoh enkripsi dan dekripsi menggunakan Stream 

Cipher. 

Plaintext : 101000100011 

Dengan kunci : 1011 (kunci tidak boleh 0000) 

Karena panjang kunci tidak sama dengan panjang plaintext maka perlu 

dilakukan operasi LFSR sebanyak 12 kali iterasi untuk membangkitkan 

kunci, sehingga memiliki panjang yang sama dengan plaintext. Seperti 

penjelasan di atas, maka operasi LFSR dilakukan seperti berikut. 

Tabel II.2 Operasi LFSR 

i Isi Register Bit Keluaran 

0 1011  
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i Isi Register Bit Keluaran 

1 0101 1 

2 1010 1 

3 1101 0 

4 0110 1 

5 0011 0 

6 1001 1 

7 0100 1 

8 0010 0 

9 0001 0 

10 1000 1 

11 1100 0 

12 1110 0 

Maka baris kunci yang dihasilkan : 110101100100 

Setelah kunci didapatkan, barulah dilakukan operasi XOR pada plaintext 

dan kunci. 

     101000100011 

     110101100100   ⊕ 

Hasil XOR :  011101000111 (hasil ciphertext) 

Diatas merupakan salah satu contoh proses enkripsi pada stream chiper, 

maka untuk dekripsinya dapat dilakukan dengan cara melakukan operasi 

XOR pada ciphertext dan kunci. 
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011101000111 

     110101100100   ⊕ 

Hasil XOR :  101000100011 (plaintext awal) 

2.2.3 K-means clustering 

K-means Clustering adalah sebuah metode pengelompokan data dengan 

sistem partisi menjadi beberapa cluster, yang mana data dikelompokan 

berdasarkan hasil operasi Euclidean Distance yang merupakan perhitungan 

jarak dari dua buah titik (variabel x dan y) atau data yang memiliki 

kesamaan satu sama lain [8]. Algoritma ini memiliki tujuan untuk 

meminimalkan variasi data dalam satu cluster namun memaksimalkan 

variasi data di beda cluster [9]. Pengelompokan data pada algoritma ini 

dilakukan dilakukan dengan langkah-langkah berikut : 

1. Menentukan jumlah cluster 

2. Menentukan centroid secara random 

3. Alokasikan data-data tersebut kedalam cluster dengan menghitung 

jarak Euclidean Distance terhadap masing-masing centroid. Berikut 

merupakan rumus Euclidean Distance. 

𝐷𝑖𝑗= √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
2
+ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)

2 

4. Setelah data tercluster, ulangi langkah ke 3 dengan menghitung 

rata-rata data di masing-masing cluster untuk mendapatkan centroid 

yang baru. Lakukan iterasi hingga data tidak lagi berpindah cluster 

[8]. 

Berikut merupakan contoh pengelompokan data menggunakan k-means 

clustering. 

Tabel II.3 Data K-means Clustering 

N a b 

1 1 1 
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2 2 1 

3 4 3 

4 5 4 

Tabel diatas merupakan data yang akan kita kelompokan. Langkah 

pertama adalah menentukan jumlah cluster. Pada contoh ini, kita akan 

gunakan dua cluster, yang mana centroid nya dapat kita pilih secara 

random. Yang akan dijadikan centroid pada contoh kali ini adalah data 1 

(n=1) data data 2 (n=2) atau dapat ditulis C1={1,1} dan C2={2,1}. 

Perhitungan Iterasi ke-1: 

Lakukan perhitungan jarak Euclidean Distance untuk masing-masing data 

terhadap centroid 1 : 

D (1,1) = √(1 − 1)2 + (1 − 1)2 = 0 

D (2,1) = √(2 − 1)2 + (1 − 1)2 = 1 

D (3,1) = √(4 − 1)2 + (3 − 1)2 = 3.605551 

D (4,1) = √(5 − 1)2 + (4 − 1)2 = 5 

Lakukan perhitungan jarak Euclidean Distance untuk masing-masing 

dataterhadap centroid 2 : 

D (1,2) = √(1 − 2)2 + (1 − 1)2 = 1 

D (2,2) = √(2 − 2)2 + (1 − 1)2 = 0 

D (3,2) = √(4 − 2)2 + (3 − 1)2 = 2.828427 

D (4,2) = √(5 − 2)2 + (4 − 1)2 = 4.242641 

Dari perhitungan diatas, didapatkan hasil sebagai berikut : 
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Tabel II.4 Hasil Clustering Iterasi 1 

n A b Cluster 1 Cluster 2 

1 1 1 √  

2 2 1  √ 

3 4 3  √ 

4 5 4  √ 

Setelah iterasi satu dilakukan dan data telah masuk ke dalam masing-

masing cluster, maka dicari nilai rata-rata dari anggota tiap cluster untuk 

menentukan nilai centroid yang baru. 

Cluster 1 : a = 1/1 = 1    b = 1/1 = 1 

Cluster 2  : b = (2+4+5) / 3 = 3.666667  b = (1+3+4) / 3 = 2.666667 

Maka ditentukan nilai C1 = {1,1} dan C2 = {3.666667, 2..666667} 

Lakukan perhitungan jarak Euclidean Distance untuk masing-masing data 

terhadap centroid 1 dan centroid 2, didapatkan hasil sebagai berikut. 

Tabel II.5 Hasil Clustering Iterasi 2 

n A b Cluster 1 Cluster 2 

1 1 1 √  

2 2 1 √  

3 4 3  √ 

4 5 4  √ 

Setelah dilakukan perhitungan rata-rata di dapatkan lagi nilai untuk 

centroid baru yaitu C1 = {1.5, 1} dan C2 = {4.5, 3.5} 

Lakukan perhitungan jarak Euclidean Distance untuk masing-masing data 

terhadap centroid 1 dan centroid 2, didapatkan hasil sebagai berikut. 
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Tabel II.6 Hasil Clustering Iterasi 3 

n A b Cluster 1 Cluster 2 

1 1 1 √  

2 2 1 √  

3 4 3  √ 

4 5 4  √ 

Karena data tidak ada yang berpindah cluster lagi otomatis nilai centroid 

pun tidak akan berubah, maka proses clustering selesai. 
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