
5 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 
1.1. Tinjauan Pustaka 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang digunakan 

sebagai bahan perbandingan dan kajian adalah sebagai berikut : 

 

1. Penelitian oleh M. Yusuf Fajar Zaelani, dkk. (2018) yang berjudul 

Implementasi Finite Automata pada Aplikasi Pembelajaran Aksara Sunda 

[4] 

Dalam penelitian ini, metode finite state automata digunakan untuk 

memenggal kata menjadi suku kata. Proses translate ke dalam aksara 

Sunda menggunakan suku kata dengan mengubah suku kata tersebut ke 

dalam aturan penulisan aksara Sunda. Hasil dari penelitian ini yaitu sebuah 

aplikasi pembelajaran aksara Sunda yang dapat menerjemahkan huruf latin 

ke dalam bentuk aksara Sunda. Kekurangan dalam penelitian ini aplikasi 

tidak dapat menerjemahkan aksara Sunda ke dalam bentuk latin. 

 

2. Penelitian oleh Banu Wirawan Yohanes, dkk. (2017) yang berjudul Sistem 

Penerjemah Bahasa Jawa-Aksara Berbasis Finite State Automata [5] 

Dalam penelitian ini, pemenggalan kata bahasa Jawa dilakukan dengan 

metode finite state automata untuk dapat mengenali dan mencari pola suku 

kata. FSA juga dapat menentukan jenis setiap huruf dalam bahasa Jawa 

sehingga mempermudah konfigurasi penyusunan aksara Jawa yang 

dihasilkan. Hasil dari penelitian adalah sistem dapat menerjemahkan 

bahasa Jawa ke dalam aksara Jawa atau sebaliknya. Kekurangan dalam 

penelitian ini yaitu pada penerjemah bahasa Jawa ke dalam aksara Jawa, 

penulisan masukan kata yang berbeda dengan pelafalannya dapat 

menghasilkan aksara yang berbeda atau tidak dikenali. Sedangkan pada 

penerjemah aksara Jawa ke dalam bahasa Jawa sistem tidak dapat 

memberikan alternatif terjemahan untuk aksara Jawa yang memiliki dua 

terjemahan berbeda dan sistem tidak dapat mencetak spasi dikarenakan 
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dalam aksara Jawa tidak dikenal karakter spasi sebagai pemisah kata 

dalam suatu kalimat. 

 

3. Penelitian oleh Anjar Pradipta (2016) yang berjudul Implementasi Metode 

Caesar Chiper Alphabet Majemuk Dalam Kriptografi Untuk Pengamanan 

Informasi[6] 

Dalam penelitian ini, merancang sebuah program kriptografi dengan 

metode caesar chiper alphabet majemuk untuk pengamanan suatu 

informasi yang dibuat dengan bahasa pemrograman Visual FoxPro. 

Metode caesar chiper digunakan karena memiliki kunci yang sulit untuk 

dipecahkan dikarenakan belum adanya formula yang pasti untuk 

menghitung panjang kunci yang sebenarnya. Hasil dari penelitian adalah 

sebuah sistem yang dapat mengenkripsi dan mendekripsi sebuah data 

dengan tujuan untuk mengamankan serta merahasiakan sebuah data 

informasi.  

 

4. Penelitian oleh Nikodemus Adriel Limanthie (2013) yang berjudul 

Perancangan Cipher Baru Untuk Huruf Korea (Hangul) [2] 

Dalam penelitian ini, rancangan sistem menggunakan rotor pada algoritma 

enigma cipher. Untuk dapat mengenkripsi dan mendekripsi pesan, 

digunakan dua buah rotor yaitu rotor untuk huruf vokal dan rotor untuk 

huruf konsonan. Isi dari rotor tersebut sebuah aksara Korea yang berurutan 

sesuai dengan urutan abjad pada Hangul yang telah ditentukan. Hasil dari 

penelitian adalah sistem dapat mengenkripsi dan mendekripsi pesan dalam 

tulisan Korea (bukan alfabet) ke dalam huruf Korea menggunakan 

algoritma enigma cipher. Menurut Nikodemus Adriel Limanthie, algoritma 

enigma cipher yang digunakan pada penelitian ini belum cukup kuat dan 

berharap penelitian selanjutnya untuk dapat mengembangkan algoritma 

enigma cipher agar menjadi algoritma yang lebih kuat. 

 

 

 



7 

 

5. Penelitian oleh Rouly Doharma Sihite,dkk (2018) yang berjudul 

Silabifikasi Kata Bahasa Korea Dalam Aksara Latin Berbasis Aturan dan 

Model Deterministic Finite Automata [7] 

Dalam penelitian ini, penulisan huruf Hangul dalam bentuk suku kata 

memiliki aturan tertentu, aturan tersebut diimplementasikan menggunakan 

model algoritma finite automata untuk mengidentifikasi vokal dan 

konsonan pada huruf Hangul serta melakukan proses segmentasi suku 

kata. Hasil dari penelitian adalah sebuah sistem transliterasi kata bahasa 

Korea yang dituliskan menggunakan aksara Latin yang diubah ke dalam 

aksara Hangul. 

Tabel 2. 1 Tinjauan Pustaka 

No Nama Peneliti Judul Hasil 

1 M. Yusuf Fajar Zaelani 

(2018) 

Implementasi Finite 

Automata pada 

Aplikasi 

Pembelajaran Aksara 

Sunda 

Aplikasi pembelajaran 

aksara Sunda yang 

dapat menerjemahkan 

huruf latin ke dalam 

bentuk aksara Sunda 

2 Banu Wirawan 

Yohanes (2017) 

Sistem Penerjemah 

Bahasa Jawa-Aksara 

Berbasis Finite State 

Automata 

Sistem dapat 

menerjemahkan 

bahasa Jawa ke dalam 

aksara Jawa atau 

sebaliknya 

3 Anjar Pradipta (2016) Implementasi 

Metode Caesar 

Chiper Alphabet 

Majemuk Dalam 

Kriptografi Untuk 

Pengamanan 

Informasi 

Sebuah sistem yang 

dapat mengenkripsi 

dan mendekripsi 

sebuah data dengan 

tujuan untuk 

mengamankan serta 

merahasiakan sebuah 

data informasi 

4 Nikodemus Adriel 

Limanthie (2013) 

Perancangan Cipher 

Baru Untuk Huruf  

Sistem dapat 

mengenkripsi dan  
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No Nama Peneliti Judul Hasil 

  Korea (Hangul) mendekripsi pesan 

dalam tulisan Korea 

(bukan alfabet) ke 

dalam huruf Korea 

menggunakan 

algoritma enigma 

cipher 

5 Rouly Doharma Sihite 

(2018) 

Silabifikasi Kata 

Bahasa Korea Dalam 

Aksara Latin 

Berbasis Aturan dan 

Model Deterministic 

Finite Automata 

Sebuah sistem 

transliterasi kata 

bahasa Korea yang 

dituliskan 

menggunakan aksara 

Latin yang diubah ke 

dalam aksara Hangul. 

 

 

Merujuk pada penjelasan diatas terkait penelitian yang relevan, dapat 

diketahui bahwa terdapat kekurangan pada penelitian. Adapun beberapa 

kekurangan tersebut yaitu tidak dapat menerjemahkan aksara Sunda ke dalam 

bahasa latin pada penelitian M. Yusuf Fajar Zaelani, dkk., pemasukan bahasa 

Jawa yang tidak sesuai dengan pelafalan dapat mempengaruhi hasil terjemahan ke 

dalam aksara Jawa serta tidak dapat mencetak spasi untuk terjemah aksara Jawa 

ke dalam bahasa latin Jawa pada penelitian Banu Wirawan Yohanes, dkk [4][5]. 

Berdasarkan kekurangan pada penelitian tersebut, menjadikan penelitian ini untuk 

dapat membuat sistem yang merangkum dan mengkombinasikan beberapa metode 

dan rancangan sistem pada penelitian yang relevan tersebut. 

Pada penelitian ini, mengenkripsi pesan alfabet ke dalam huruf Korea dan 

mendekripsi pesan huruf Korea ke dalam pesan alfabet dengan 

mengimplementasikan finite automata untuk menentukan pola suku kata. Untuk 

mengenkripsi pesan, menentukan pembangkit kunci yang akan digunakan. 
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Pembangkit kunci tersebut merupakan sebuah kalimat yang panjang. Pada kalimat 

tersebut huruf yang berulang akan dihilangkan. Hasil dari kunci akan 

ditambahkan huruf yang belum terdaftar kemudian kunci tersebut dipartisi ke 

dalam dua himpunan. Setiap himpunan masing-masing terdiri dari 13 huruf yang 

disusun secara acak atau random. Pada huruf Korea terdapat 13 huruf vokal dan 

13 huruf konsonan yang digunakan pada penelitian ini. Penggunaan masing-

masing 13 buah huruf pada huruf alfabet dan huruf Korea bertujuan untuk 

memudahkan pemetaan pada proses enkripsi dan dekripsi pesan. 

Proses enkripsi dan dekripsi pesan menggunakan dua pola, yaitu pola KV 

dan KVK. Pola ini ditentukan berdasarkan aturan penulisan huruf Korea. Hangul 

tersusun atas jamo yang umumnya terdiri dari tiga elemen, yaitu awalan, 

penengahdan penutup. Elemen final tidak selalu harus ada. Elemen inisial harus 

ada dan harus berupa bunyi konsonan. Elemen medial harus ada dan harus berupa 

bunyi vokal. Pada proses enkripsi, pola tersebut akan dipetakan pada huruf alfabet 

pesan yang di masukan. Huruf-huruf alfabet tersebut akan di cek pada dua 

himpunan kunci yang telah ditentukan. Jika terdapat huruf alfabet yang masuk 

dalam kategori kunci himpunan kedua, maka akan disisipkan pola yang sama 

sebelum suku kata tersebut. Dan jika pada akhir suku kata terdapat satu huruf 

yang kosong, maka akan di isi huruf secara acak atau disebut dengan padding. 

Dari pemetaan pola pada huruf-huruf alfabet, terdapat urutan ke-n huruf 

alfabet pada kunci dan urutan ke-n kunci tersebut digunakan untuk menentukan 

huruf Korea sebagai enkripsi dari huruf tersebut. Penentuan huruf Korea tersebut 

berdasarkan dengan pola yang telah dipetakan pada huruf alfabet, apakah huruf 

tersebut masuk pada kategori K atau V. Jika semua huruf alfabet telah dipetakan 

dalam huruf Korea, maka selanjutnya hasil cipherteks tersebut akan dituliskan 

berdasarkan aturan penulisan huruf Korea. 

 

1.2. Landasan Teori 

Pada sub bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang terkait 

dengan penelitian. 
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1.2.1. Kriptografi 

Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata 

yaitu kripto dan graphia. Kata kripto artinya menyembunyikan, sedangkan 

graphia artinya tulisan. Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik-

teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi, seperti 

kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data serta autentikasi data. Namun 

tidak semua aspek keamanan informasi dapat diselesaikan menggunakan 

kriptografi[8].   

Dalam menjaga suatu kerahasiaan data, kriptografi mentransformasikan 

informasi asli atau disebut plainteks ke dalam bentuk informasi yang tidak 

dikenali atau disebut cipherteks. Cipherteks tersebut kemudian dikirimkan oleh 

pengirim kepada penerima. Setelah sampai pada penerima cipherteks tersebut 

ditransformasikan kembali dalam bentuk plainteks agar dapat dibaca atau 

dikenali. Proses transformasi dari plainteks ke cipherteks disebut dengan proses 

enkripsi, sedangkan proses transformasi dari cipherteks ke plainteks disebut 

dengan proses dekripsi. Kedua proses tersebut dapat dilakukan jika pihak 

pengirim dan penerima mengetahui algoritma kriptografi yang digunakan serta 

memiliki kunci yang sesuai[9]. 

Kriptografi bertujuan untuk mengamankan suatu isi data atau menjaga 

kerahasiaan informasi dari orang yang tidak berhak mengetahui isi data atau pesan 

yang disampaikan tersebut. Keamanan informasi terdiri dari 3 aspek yaitu 

Confidentiality, Integrity dan Avaliability. Confidentiality (kerahasiaan) yaitu 

aspek yang menjamin kerahasiaan suatu data atau informasi untuk memastikan 

bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin 

kerahasiaan data yang dikirim, diterima dan disimpan, Integrity (integritas) yaitu 

aspek yang menjamin bahwa data tidak dirubah tanpa ada izin dari pihak yang 

berwenang (authorized), harus terjaga keakuratan dan keutuhan informasi dan 

Avaliability (ketersediaan) yaitu aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia 

saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan 

perangkat yang terkait bilamana diperlukan[10]. 



11 

 

1.2.2. Algortima Kriptografi Klasik 

Algoritma kriptografi klasik adalah algoritma kriptografi yang berbasis 

karakter, yaitu enkripsi dan dekripsi dilakukan pada setiap karakter pesan dan 

menggunakan kunci simetri. Teknik enkripsi yang digunakan adalah enkripsi 

simetris dimana kunci dekripsi sama dengan kunci enkripsi. Dalam kriptografi 

klasik, secara umum dikelompokkan dalam dua model yaitu menggunakan teknik 

cipher subtitusi dan cipher transposisi[8].  

 

1.2.3. Kriptografi Klasik Cipher Subtitusi 

Cipher subtitusi merupakan algoritma kriptografi klasik dimana ide dari 

cipher ini yaitu menggantikan sebuah karakter pada plainteks dengan karakter lain 

sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Karakter yang digantikan dapat 

berupa huruf maupun angka[11]. Cipher subtitusi memiliki beberapa jenis antara 

lain : 

a. Cipher subtitusi abjad tunggal (monoalphabetic subtitution cipher) 

b. Cipher subtitusi homofonik (homophonic subtitution cipher) 

c. Cipher abjad majemuk (polyalphabetic subtitution cipher) 

d. Cipher subtitusi polygram (polygram subtitution cipher 

 

1.2.4. Finite State Automata 

Finite State Automata (FSA) merupakan permodelan matematika dengan 

masukan berupa sejumlah himpunan terbatas. FSA memiliki sekumpulan state 

(kedudukan) yang berhingga, sebuah state awal dan fungsi transisi untuk 

berpindah state, serta himpunan bagian dari state untuk menerima hasil menjadi 

keluaran. FSA merupakan jenis otomata yang tidak memiliki penyimpanan, 

sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Finite State Automata (FSA) terdiri 

dari dua jenis yaitu Deterministc Finite Automata (DFA) dan Non Deterministic 

Finite Automata (NFA). DFA merupakan automata yang tidak dapat berada di 

lebih dari satu status pada saat bersamaan[12]. 

Prinsip kerja finite state automata adalah dengan cara mesin pembaca 

perintah membaca memori masukan yang berupa tape yaitu 1 karakter disetiap 

kata menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kontak kendali state 
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berhingga dimana pada mesin tersebut terdapat sejumlah state berhingga. Finite 

State Automata selalu dalam kondisi yang disebut dengan state awal pada saat 

finite automata mulai membaca tape. Perubahan dari state terjadi pada mesin saat 

sebuah karakter selanjutnya dibaca. Ketika sebuah head telah sampai pada akhir-

an tape dan dalam kondisi state akhir, maka string yang terdapat pada tape dapat 

dikatakan diterima oleh finite automata[13].  

 

1.2.5. Huruf Korea (Hangul) 

Hangul merupakan sebuah aksara Korea yang diperkenalkan oleh Raja 

Agung King Sejong pada tahun 1443 pada masa Dinasti Joseon. Pada saat itu, 

bangsa Korea masih menggunakan bahasa China yang hanya dimengerti oleh 

kaum bangsawan Korea dan sulit dipelajari bagi rakyat biasa. Oleh karena itu 

King Sejong memperkenalkan Hangul sebagai huruf yang mudah dipahami dan 

dipelajari oleh rakyat biasa agar mereka dapat membaca dan menulis[14]. 

Hangul terbagi menjadi 24 huruf yang terdiri dari 10 huruf vokal dan 14 

huruf konsonan. Huruf-huruf tersebut dapat digabungkan untuk membentuk 

sebuah karakter yang memiliki makna atau arti. Berikut ini merupakan tabel 

pembagian huruf-huruf Hangul[15]. 

a. Huruf Vokal 

Berikut Tabel 2.2 merupakan daftar 10 huruf vokal pada Hangul. 

Tabel 2. 2 Huruf Vokal Hangul 

No. Bentuk Huruf Nama Huruf Bunyi 

1 ㅏ 아      [a] /a/ 

2 ㅑ 야      [ya] /ya/ 

3 ㅓ 어      [eo] /eo/ 

4 ㅕ 여      [yeo] /yeo/ 

5 ㅗ 오      [o] /o/ 

6 ㅛ 요      [yo] /yo/ 
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No. Bentuk Huruf Nama Huruf Bunyi 

7 ㅜ 우      [u] /u/ 

8 ㅠ 유      [yu] /yu/ 

9 ㅡ 으      [e] /e/ 

10 ㅣ 이      [i] /i/ 

 

b. Huruf Konsonan 

Berikut Tabel 2.3 merupakan daftar 14 huruf konsonan pada Hangul. 

Tabel 2. 3 Huruf Konsonan Hangul 

No. Bentuk Huruf Nama Huruf Bunyi 

1 ㄱ 기역  [giyeok] /g/ 

2 ㄴ 니은  [nieun] /n/ 

3 ㄷ 디귿   [digeut] /d/ 

4 ㄹ 리을   [rieul] /r, l/ 

5 ㅁ 미음   [mieum] /m/ 

6 ㅂ 비읍   [bieup] /b/ 

7 ㅅ 시읏   [siot] /s/ 

8 ㅇ 이응   [ieung] /~ng/ 

9 ㅈ 지읒   [jieut] /j/ 

10 ㅊ 치읓   [chieut] /ch/ 

11 ㅋ 키읔   [khieut] /kh/ 

12 ㅌ 티읕   [thiet] /th/ 

13 ㅍ 피읖   [phieup] /ph/ 
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No. Bentuk Huruf Nama Huruf Bunyi 

14 ㅎ 히읗   [hiet] /h/ 

Untuk huruf konsonan “ㅇ”apabila digabungkan dengan huruf vokal, 

maka huruf konsonan “ㅇ” menjadi huruf mati yang hanya berfungsi 

untuk menyembunyikan huruf vokal yang digabungkan dengannya. 

Namun apabila digabungkan menjadi satu kata yang diletakkan di bawah 

maka huruf konsonan “ㅇ” berbunyi /ng/. 

 

c. Vokal Gabungan 

Berikut Tabel 2.4 merupakan daftar 11 huruf vokal gabungan pada 

Hangul. 

Tabel 2. 4 Huruf Vokal Gabungan Hangul 

No. Bentuk Huruf Nama Huruf Bunyi 

1 ㅐ 애    [ae] /ae/ 

2 ㅒ 얘    [yae] /yae/ 

3 ㅔ 에    [e] /e/ 

4 ㅖ 예    [ye] /ye/ 

5 ㅘ 와    [wa] /wa/ 

6 ㅙ 왜    [wae] /we/ 

7 ㅚ 외    [wei] /wei/ 

8 ㅝ 워    [wo] /wo/ 

9 ㅞ 웨    [we] /we/ 

10 ㅟ 위    [wi] /wi/ 

11 ㅢ 의    [eui] /eui/ 
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d. Konsonan Gabungan 

Berikut Tabel 2.5 merupakan daftar 5 huruf konsonan gabungan pada 

Hangul. 

Tabel 2. 5 Huruf Konsonan Gabungan Hangul 

No. Bentuk Huruf Nama Huruf Bunyi 

1 ㅃ 쌍비읍[sangbieup] /P/ 

2 ㅉ 쌍지읒 [sangjieut] /C/ 

3 ㄸ 쌍디읃  [sangdigeut] /T/ 

4 ㄲ 쌍기윽 [sanggiyok] /K/ 

5 ㅆ 쌍시읏  [sangsiot] /S/ 

 


