
BAB II

LANDASAN TEORI

Bab kedua berisi penjelasan tentang dasar teori yang berkaitan dan

mendukung dalam pelaksanaan tugas akhir ini. Dalam bab ini akan dibahas

gambaran umum kriptografi berikut algoritma-algoritma kriptografi khususnya

yang berkaitan dengan algoritma kriptografi dengan metode kriptografi hybrid

untuk keamanan transmisi data dalam jaringan.

2.1. Kriptografi

Berikut ini akan dijelaskan tentang definisi kriptografi, layanan-layanan

kriptografi, algoritma kriptografi dan jenis-jenis serangan.

2.1.1. Definisi Kriptografi

Kriptografi memiliki berbagai macam pengertian, secara etimologis kata

kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata yaitu krupto yang

berarti tersembunyi atau rahasia dan grafh yang berarti tulisan. Karena itu

kriptografi dapat diartikan sebagai tulisan rahasia, sedangkan menurut istilah ada

beberapa pengertian, diantaranya yaitu :

1. Kriptografi adalah ilmu sekaligus seni untuk menjaga kerahasiaan pesan

dengan cara menyandikan ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti

lagi maknanya.

2. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan

(Silberschazt, 2002)

3. Kriptografi adalah cara dan ilmu untuk mengkodekan (enkripsi dan

dekripsi) data sehingga data tersebut hanya dapat dikodekan oleh orang

tertentu.

Sistem kriptografi (Cryptosystem) adalah sebuah sistem yang terdiri atas

algoritma kriptografi yang berfungsi untuk mengacak data plainteks dengan satu
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atau beberapa kunci yang berupa angka atau string yang hanya diketahui oleh

pihak pengirim dan penerima. Hasil akhir dari proses ini berupa chiperteks.

Suatu sistem kriptografi yang kuat memiliki kemungkinan jangkauan

kunci yang sangat besar sehingga sistem ini tidak mungkin dipecahkan dengan

mencoba semua kemungkinan yang kunci secara brute force. Sistem kriptografi

yang kuat juga akan menciptakan chiperteks yang acak untuk semua standar tes

statistik (Fauzan, 2008).

Pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti

maknanya. Ada dua jenis pesan yaitu plainteks dan chiperteks. Plainteks adalah

pesan yang langsung  dapat dibaca dan dimengerti artinya, sedangkan chiperteks

adalah pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Chiperteks

bertujuan agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak.

Dalam kriptografi terdapat proses enkripsi (encryption) yaitu proses

menyandikan plainteks menjadi chiperteks atau disebut juga enchipering. Proses

lain yaitu dekripsi (decryption) yaitu proses mengembalikan chiperteks menjadi

plainteks semula atau disebut juga dechipering.

2.1.2. Layanan Kriptografi

Kriptografi menyediakan beberapa layanan, yaitu (Munir, 2006) :

1. Kerahasiaan (confidentiality)

Layanan yang digunakan untuk menjaga isi pesan dari siapapun yang

tidak berhak untuk membacanya.

2. Integritas data (data integrity).

Layanan yang menjamin bahwa pesan masih asli/utuh atau belum

pernah dimanipulasi selama pengiriman.

3. Otentikasi (authentication)

Layanan untuk mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang

berkomunikasi (user authentication) dan mengidentifikasi kebenaran

sumber pesan (data origin authentication).
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4. Nirpenyangkalan (non-repudiation)

Layanan untuk mencegah entitas yang berkomunikasi melakukan

penyangkalan, yaitu pengiriman pesan menyangkal melakukan

pengiriman atau penerima pesan yang menyangkal telah menerima

pesan.

2.1.3. Algoritma Kriptografi

Algoritma kriptografi adalah aturan untuk enchipering dan dechipering

atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi pesan (Munir,

2006). pAlgoritma kriptografi yang berkembang terbagi atas dua bagian yaitu

algoritma kriptografi klasik dan algoritma kriptografi modern. Pada algoritma

klasik, kriptografer menggunakan algoritma sederhana, yang memungkinkan

chiperteks dapat dipecahkan dengan mudah. Pemecahan algoritma klasik seperti

penggunaan statistik kemunculan huruf pada bahasa tertentu, terkaan, intuisi dan

sebagainya, sedangkan algoritma kriptografi modern dibuat sedemikian kompleks

sehingga kriptanalisis sangat sulit memecahkan chiperteks tanpa mengetahui

kunci. Ciri khas umum algoritma modern yaitu beroperasi dalam mode bit.

Berdasarkan jenis kunci yang digunakan, algoritma kriptografi modern

dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu :

1. Algoritma kriptografi simetris.

Algoritma kriptografi simetris yaitu algoritma yang menggunakan hanya satu

kunci untuk proses enkripsi dan dekripsi.

Contoh algoritma simetris yaitu DES (Data Encryption Standard), Rijndael,

Blowfish, IDEA, GOST, Serpent, RC2, RC4, RC5, dan lain-lain.

Skema kriptografi algoritma simetris dapat dilihat pada gambar 2.1 (Munir, 2006).

Gambar 2. 1. Proses Enkripsi/Deskripsi Algoritma Simetris
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2. Algoritma kriptografi asimetris atau algoritma kunci publik.

Algoritma kriptografi asimetris yaitu algoritma yang menggunakan kunci

publik untuk proses enkripsi dan kunci privat untuk proses dekripsi.

Contoh algoritma asimetris yaitu RSA, Rabin dan ElGamal.

Skema kriptografi algoritma asimetris dapat dilihat pada gambar 2.2 (Munir,

2006).

Gambar 2.2. Proses Enkripsi/Deskripsi Algoritma Asimetris

Masing-masing algoritma memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan

kriptografi simetris adalah pada segi kecepatan untuk proses enkripsi dan dekripsi

yang tinggi, namun memiliki kelemahan dalam segi pendistribusian kuncinya.

Sedangkan kelebihan kriptografi asimetris adalah kemudahan dalam pertukaran

kunci, namun lemah dalam segi kecepatannya. Untuk mengatasi kelemahan

masing-masing algoritma kriptografi tersebut, maka dipadukan kedua sistem

algoritma kriptografi tersebut. Perpaduan atau penggabungan sistem ini disebut

kriptografi hybrid. Skema kriptografi hybrid dapat dilihat pada gambar 2.3.

Gambar 2.3 Proses Enkripsi dan Deskripsi Metode Kriptografi Hybrid
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2.1.4. Jenis Serangan pada Kriptografi

Dalam algoritma kriptografi ada beberapa jenis serangan yang terdefenisi,

antara lain (Rudianto, 2008) :

1. Exhaustive Key Search

Penyerang mencoba semua kemungkinan kunci satu persatu dan mengecek

apakah plainteks memiliki kecocokan dengan chiperteks yang menjadi

sampel.

2. The Matching Chipertext Attack

Serangan ini didasarkan pada fakta bahwa setidaknya ada sebuah blok chipper

berukuran m-bit yang muncul dari hasil enkripsi yang berasal dari 2m/2 blok

plainteks sehingga dapat diketahui sedikit informasi mengenai plainteksnya.

3. Differential Cryptanalysis

Cara ini merupakan salah satu metode kriptanalisis konvensional yang paling

umum dan sering digunakan, yang dipublikasikan oleh Bilham dan Shamir

pada tahun 1990. Kriptanalisis ini biasa digunakan untuk melawan metode-

metode kriptografi yang dibangun dari perulangan fungsi yang tetap. Ide

dibalik metode ini adalah selisih dari plainteks dan chiperteks, yang

didapatkan dari hasil kombinasi dengan kunci, selalu sama besarnya.

4. Truncated Differentials

Untuk beberapa chiperteks, dimungkinkan dan sangat bermanfaat,

memprediksi hanya sebagian nilai saja dengan menggunakan differential

cryptanalysis untuk setiap putarannya.

5. Impossible Differential

Ide utamanya adalah menspesifikkan bahwa ketidak-mungkinan terhadap

beberapa putaran terhadap chiper serangan. Kemudian dengan menebak

beberapa kunci dalam putaran yang tidak tercakup dalam fungsi, dapat

dilakukan pembuangan terhadap beberapa nilai kunci yang salah.

6. Higher-order Differentials

Sebuah sth-order differentials didefenisikan secara rekursif sebagai sebuah

fungsi (s-1)th-order differentials, dimana sth-order differentials berisi

kumpulan 2n teks yang mengandung predetermined differentials.
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7. Linear Cryptanalysis

Linear cryptanalysis ditemukan oleh Matsui pada tahun 1993. Linear

cryptanalysis merupakan serangan knowplainteks dimana penyerang

mengeksploitasi pendekatan persamaan linier dari beberapa bit plainteks,

beberapa bit chiperteks, dan beberapa bit kunci.

8. Kriptanalisis Mod n

Serangan ini merupakan generalisasi dari serangan linier. Serangan ini dapat

digunakan untuk chiperteks dimana beberapa kata terbiaskan dalam

persamaan modulo n, dimana n adalah integer yang bernilai kecil. Telah

terbukti bahwa algoritma kriptografi yang menggunakan hanya rotasi bit dan

menambahkan modulo dari 232 sangat rapuh terhadap serangan ini.

9. Related-key attacks

Knudsen telah menggunakan metode mendapatkan hasil enkripsi

menggunakan satu kunci terhadap sebuah plainteks yang terpilih dan berhasil

mengurangi kunci secara exhaustive search sampai dengan empat (4) kali

lebih cepat. Serangan ini membutuhkan hasil enkripsi dari beberapa kunci

yang berbeda.

2.2. Keamanan Jaringan

Keamanan jaringan adalah kumpulan piranti yang dirancang untuk

melindungi data ketika transmisi terhadap ancaman pengaksesan, pengubahan dan

penghalangan oleh pihak yang tidak berwenang (Stalling, 2006).

2.2.1. Layanan Keamanan Jaringan

Lembaga internasional bernama International Telecommunication Union-

Telecomunication Standardiation Sector (ITU-T) mendefinisikan beberapa jenis

layanan (services) dan mekanisme (mechanism) keamanan jaringan. Layanan-

layanan keamanan jaringan didefenisikan berdasarkan kebutuhan yang harus

disediakan untuk memenuhi permintaan terhadap keamanan jaringan, layanan

tersebut yaitu (ITU, 1991) :
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1. Otentikasi

Layanan otentikasi (authentication) terbagi dua, layanan pertama disebut

dengan layanan otentikasi entitas (entity authentication) yaitu layanan

keamanan jaringan yang memberikan kepastian terhadap identitas sebuah

entitas yang terlibat dalam komunikasi data. Sedangkan layanan kedua disebut

dengan otentikasi keaslian data (data origin authentication) yaitu layanan

yang memberikan kepastian terhadap sumber sebuah data.

2. Kendali Akses

Kendali akses (access control) adalah layanan keamanan jaringan yang

menghalangi penggunaan tidak ter-otorisasi terhadap sumber daya. Pada

aplikasi jaringan biasanya kebijakan kemampuan baca, modifikasi, tulis dan

eksekusi sebuah data/layanan sistem ditentukan oleh pengguna.

3. Kerahasiaan Data

Kerahasiaan data (data confidentiality) adalah layanan keamanan jaringan

yang memproteksi data tertransmisi dari pihak yang tidak berwenang.

4. Keutuhan Data

Keutuhan data (data integrity) adalah layanan keamanan jaringan yang

memastikan bahwa data yang diterima oleh penerima adalah benar-benar sama

dengan data yang dikirim oleh pengirim.

5. Non-Repudiation

Non-Repudiation adalah layanan keamanan jaringan yang menghindari

penolakan atas penerimaan/pengiriman data yang telah terkirim.

6. Ketersediaan

Layanan ketersediaan (availability) adalah layanan sistem yang membuat

sumber daya sistem tetap dapat diakses dan digunakan ketika ada permintaan

dari pihak yang berwenang. Serangan terhadap sistem seperti denial of service

membuat sistem tidak dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

2.2.2. Mekanisme Keamanan Jaringan

Rekomendasi ITU-T mendefinisikan beberapa mekanisme keamanan

jaringan :
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1. Enchiperment

Enchiperment merupakan mekanisme keamanan jaringan yang

digunakan untuk menyembunyikan data. Mekanisme enchiperment

dapat menyediakan layanan kerahasiaan data (confidentiality)

meskipun dapat juga digunakan untuk layanan lainnya. Perwujudan

dari mekanisme enchiperment ini adalah teknik kriptografi dan

steganografi.

2. Keutuhan data

Mekanisme keutuhan data digunakan untuk memastikan keutuhan data

pada unit data atau pada suatu aliran (stream) data unit. Cara yang

digunakan adalah dengan menambahkan nilai penguji (check value)

pada data asli.

3. Digital signature

Digital signature merupakan mekanisme keamanan jaringan yang

menyediakan cara bagi pengirim data untuk “menandatangani” secara

elektronik sebuah data dan penerima dapat memverifikasi “tanda

tangan itu secara elektronik. Digital signature digunakan sebagai bukti

sumber pengirim dan menghindari pemalsuan (forgery) tanda tangan.

4. Authentication exchange

Mekanisme ini memberikan cara agar dua entitas dapat saling meng-

otentikasi dengan cara bertukar pesan untuk saling membuktikan

identitas.

5. Traffic padding

Traffic padding menyediakan cara untuk pencegahan analisis lalu

lintas data pada jaringan yaitu dengan menambah data palsu pada lalu

lintas data.

6. Routing control

Routing control menyediakan cara untuk memilih dan secara terus

menerus mengubah alur (route) pada jaringan komputer antara

pengirim dan penerima. Mekanisme ini menghindarkan komunikasi

dari penguping.
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7. Notarisasi

Notarisasi (notarization) menyediakan cara untuk memilih pihak

ketiga yang terpercaya sebagai pengendali komunikasi antara pengirim

dan penerima.

8. Mekanisme kendali akses

Mekanisme kendali akses memberikan cara bagi pengguna untuk

memperoleh hak akses sebuah data.

2.2.3. Serangan Keamanan Jaringan

Sistem keamanan jaringan yang dioperasionalkan pada jaringan publik

rentan terhadap serangan oleh siapapun. Orang yang berusaha meruntuhkan

keamanan jaringan disebut attacker (penyerang). Secara umum serangan pada

sistem keamanan jaringan dapat dikategorikan jadi 2 jenis serangan, yaitu :

2.2.3.1. Serangan Pasif

Penyerang hanya mengumpulkan data yang melintasi pada jaringan

publik (jaringan yang bisa diakses oleh penyerang). Serangan pasif tidak

melakukan modifikasi data yang melintasi atau merusak sistem, penyerang hanya

membaca saja (read only). Karena tidak melakukan perubahan data dan

menggangu sistem, serangan pasif lebih pada pencegahan daripada pendeteksian.

Berikut ini beberapa jenis serangan yang digolongkan sebagai serangan pasif :

a. Snooping atau Sniffing

Kegiatan yang bermaksud mendapatkan data yang tengah terkirim pada

jaringan, biasanya melalui akses yang tak berwenang.

b. Traffic Analysis

Kegiatan serangan pasif dengan melakukan monitoring terhadap lalu

lintas data pada jaringan. Data-data lalu lintas jaringan dikumpulkan dan

kemudian dianalisis sehingga penyerang dapat mengetahui maksud data-

data itu.
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2.2.3.2. Serangan Aktif

Sebuah serangan aktif (active attack) dapat mengakibatkan perubahan data

yang terkirim dan jalannya sistem terganggu. Pada serangan aktif seakan-akan

penyerang memperoleh kemampuan untuk mengubah data pada lalu lintas data

selain kemampuan baca. Jenis-jenis serangan aktif adalah sebagai berikut :

1. Masquerade adalah serangan aktif yang dilakukan oleh penyerang dengan

cara penyerang mengambil alih (menirukan) perilaku pengirim atau

penerima.

2. Modification adalah serangan aktif yang dilakukan oleh penyerang dengan

cara penyerang mengambil alih jalur komunikasi untuk mengubah atau

menghapus atau menunda pesan yang sedang terkirim untuk keuntungan

penyerang.

3. Replay adalah serangan aktif yang terdiri atas pencatatan secara pasif data

unit dan transmisi ulang untuk menimbulkan efek yang diinginkan

penyerang.

4. Denial of Service adalah serangan aktif yang bertujuan agar system

menjadi collapse sehingga tidak mampu memberikan respons atau layanan

yang semestinya kepada pengguna. Serangan ini biasanya dilakukan

dengan membuat server menjadi overload dengan permintaan palsu

(dummy).

5. Man-in-the-middle yaitu Kabel koaksial yang sering digunakan pada

jaringan sangat rentan terhadap serangan vampire tap, yakni perangkat

keras sederhana yang bisa menembus bagian dalam kabel koaksial

sehingga dapat mengambil data yang mengalir tanpa perlu memutuskan

komunikasi data yang sedang berjalan.

Untuk mengatasi mencegah serangan seperti yang disebutkan, maka dibuat

suatu mekanisme pengamanan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini

yaitu mekanisme enchiperment yaitu mekanisme mengamankan data dengan

menyembunyikan data menggunakan teknik kriptografi. Mekanisme ini

digunakan agar ketika data disadap saat transmisi, data tetap dapat terjaga karena
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hasil sadapan masih dalam bentuk terenkripsi. Mekanisme enchiperment dalam

penulisan tugas akhir ini yaitu menggunakan metode kriptografi hybrid.

2.3. Metode Kriptografi Hybrid

Metode kriptografi dibagi menjadi kriptografi simetris dan kriptografi

asimetris. Perbedaan yang paling mendasar pada algoritma kriptografi ini terletak

pada kunci yang digunakan untuk proses pengenkripsian dan pendekripsian.

Kriptografi simetris efisien dalam proses enkripsi dekripsi tetapi memiliki

kelemahan pada proses pendistribusian kunci sedangkan kriptografi asimetris

kurang efisien pada saat proses enkripsi dekripsi dikarenakan membutuhkan

waktu yang lebih lama dibandingkan pada kriptografi simetris (Soohyun, 2003).

Namun demikian, kriptografi asimetris memiliki keuntungan dimana tidak

diperlukan proses distribusi kunci dikarenakan kunci yang digunakan untuk

proses enkripsi-dekripsi ditempatkan pada jaringan umum. oleh karena itu pada

saat ini untuk meningkatkan mekanisme keamanan, maka kedua sistem kriptografi

tersebut digabungkan, perpaduan antar kedua sistem kriptografi ini disebut

metode kriptografi hybrid.

Kriptografi hybrid secara umum memiliki konsep pengamanan terhadap

komunikasi client dan server dalam suatu jaringan intranet maupun internet

dengan menggunakan kriptografi simetris. Peranan kriptografi asimetris, hanya

ditujukan dalam share session key atau key exchange (pertukaran kunci) dalam

arti untuk menyepakati dan saling bertukar kunci rahasia yang akan digunakan

saat berkomunikasi. Proses sesi pertukaran kunci dapat dilihat pada gambar 2.5.

Gambar 2.4 Sesi Pertukaran Kunci Algoritma Hybrid
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2.3.1. Proses Kriptografi Hybrid

Proses kriptografi hybrid yaitu melakukan proses enkripsi pada plainteks

terlebih dahulu agar dapat mempertinggi daya tahan terhadap serangan penyerang

(attacker) yang pada umumnya memanfaatkan pola-pola yang ada pada plainteks

untuk memecahkan chiperteks menggunakan algoritma simetris.

Setelah plainteks menjadi teks terenkripsi kemudian kunci privat algoritma

simetris dienkripsi menggunakan pasangan kunci publik algoritma asimetris

kemudian dikirimkan. Pengenkripsian kunci ini disebut session key yaitu

merupakan kunci privat yang terenkripsi yang bersifat tercipta hanya pada saat itu

juga (one-time only). Kunci yang terenkripsi bersama dengan chiperteks kemudian

ditransmisikan kepada penerima.

Untuk proses dekripsi, penerima menerima paket tersebut menggunakan

pasangan kunci privat algoritma asimetris untuk mendekripsi session key terlebih

dahulu. Lalu dengan session key tersebut, kunci privat algoritma simetris dapat

dibuka dan penerima dapat mendekripsi chiperteks tersebut menjadi plainteks

kembali.

Algoritma yang akan digunakan untuk pengamanan transmisi data ini

adalah algoritma Rijndael dan RSA dimana metode ini menggabungkan kelebihan

masing-masing algoritma tersebut.

2.4. Algoritma Simetris Rijndael

Pada tahun 1990, setelah beberapa tahun standar penyandian simetris DES

(Data Encryption Standar) dianggap tidak lagi aman. Lembaga standar Amerika

Serikat NIST (National Institute Standars and Technology) membuat sayembara

untuk menggantikan DES dengan sebuah sistem penyandian yang disebut dengan

Advanced Encryption Standar (AES) pada tanggal 12 September 1997. NIST

memberikan spesifikasi AES, yaitu harus memiliki panjang blok 128 bit dan

mampu mendukung panjang kunci 128, 192, 256.

Setelah beberapa seleksi, NIST memilih sistem penyandian Rijndael yang

dikembangkan oleh Joan Daemen dan Vincent Rijment sebagai sistem penyandian

AES pada tahun 2000. Pada tahun 2001 akhirnya NIST mempublikasikan AES
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sebagai standar pemrosesan dokumen (NIST, 2001). Rijndael dipilih jadi

pemenang bukan karena algoritma paling aman, namun karena memiliki

keseimbangan antara keamanan dan fleksibilitas dalam berbagai paltform

software dan hardware. (Kurniawan, 2004)

2.4.1. Representasi Data

Input dan output dari algoritma Rijndael terdiri dari urutan data sebesar

128 bit. Urutan data yang sudah terbentuk dalam satu kelompok 128 bit tersebut

disebut juga sebagai blok data atau plaintext yang nantinya akan dienkripsi

menjadi ciphertext. Cipher key dari Rijndael terdiri dari key dengan panjang 128

bit, 192 bit, atau 256 bit. Urutan bit diberi nomor urut dari 0 sampai dengan n-1

dimana n adalah nomor urutan. Urutan data 8 bit secara berurutan disebut sebagai

byte dimana byte ini adalah unit dasar dari operasi yang akan dilakukan pada blok

data (Wihartantyo, 2004).

Dalam algoritma Rijndael, data sepanjang 128 bit akan dibagi-bagi

menjadi array byte dimana setiap array byte ini terdiri dari 8 bit data input yang

saling berurutan. Array byte ini direpresentasikan dalam bentuk :

a0a1a2...a15

Dimana:

a0 = { input0, input1,..., input7 }

a1 = { input8, input9,..., input15 }

a15 = { input120, input121,..., input127 }

an = { input8n, input8n+1,..., input8n+7 }

Operasi algoritma Rijndael dilakukan pada suatu state dimana state sendiri

adalah suatu array byte dua dimensi. Setiap state pasti mempunyai jumlah baris

yang tetap, yaitu 4 baris, sedangkan jumlah kolom tergantung dari besarnya blok

data. Baris pada state mempunyai indeks nomor row (r) dimana 0 ≤ r < 4,

sedangkan kolom mempunyai indeks nomor column (c) dimana 0 ≤ c < Nb. Nb

sendiri adalah besarnya blok data dibagi 32.

Pada saat permulaan, input bit pertama kali akan disusun menjadi suatu

array byte dimana panjang dari array byte yang digunakan pada Rijndael adalah
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sepanjang 8 bit data. Array byte inilah yang nantinya akan dimasukkan atau

dicopy ke dalam state dengan urutan :

ss[[rr,,cc]] == iinn[[rr++44cc]] uunnttuukk 00 ≤≤ rr << 44 ddaann 00 ≤≤ cc << NNbb

sedangkan dari state akan di-copy ke output dengan urutan :

oouutt[[rr++44cc]] == ss[[rr,,cc]] uunnttuukk 00 ≤≤ rr << 44 ddaann 00 ≤≤ cc << NNbb

Susunan array input, array state dan output dapat dilihat pada gambar 2.5

Gambar 2.5 Input, State Array dan Output

Dan untuk perubahan dari plainteks menjadi state, dibutuhkan tabel

pengkodean ASCII. Tabel ASCII dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Tabel Karakter ASCII

ASCII Karakter ASCII Karakter ASCII Karakter ASCII Karakter

000 NUL 032 Blank 064 @ 096

001 SOH 033 ! 065 A 097 a

002 STX 034 “ 066 B 098 b

003 ETX 035 # 067 C 099 c

004 EOT 036 $ 068 D 100 d

005 ENQ 037 % 069 E 101 e

006 ACK 038 & 070 F 102 f

007 BEL 039 ‘ 071 G 103 g
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ASCII Karakter ASCII Karakter ASCII Karakter ASCII Karakter

008 BS 040 ( 072 H 104 h

009 HT 041 ) 073 I 105 i

010 LF 042 * 074 J 106 j

011 VT 043 + 075 K 107 k

012 FF 044 ‘ 076 L 108 l

013 CR 045 - 077 M 109 m

014 SO 046 ‘ 078 N 110 n

015 SI 047 / 079 O 111 o

016 DLE 048 0 080 P 112 p

017 DC1 049 1 081 Q 113 q

018 DC2 050 2 082 R 114 r

019 DC3 051 3 083 S 115 s

020 DC4 052 4 084 T 116 t

021 NAK 053 5 085 U 117 u

022 SYN 054 6 086 V 118 v

023 ETB 055 7 087 W 119 w

024 CAN 056 8 088 X 120 x

025 EM 057 9 089 Y 121 y

026 SUB 058 : 090 Z 122 z

027 ESC 059 ; 091 [ 123 {

028 FS 060 < 092 \ 124 |

029 GS 061 = 093 ] 125 }

030 RS 062 > 094  126 ~

031 US 063 ? 095 _ 127 DEL

2.4.2. Proses Enkripsi Algoritma Rijndael

Proses enkripsi pada algoritma Rijndael terdiri dari 4 jenis transformasi

bytes, yaitu SubBytes, ShiftRows, Mixcolumns, dan AddRoundKey. Pada awal

proses enkripsi, input yang telah dikopikan ke dalam state akan mengalami
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transformasi byte AddRoundKey. Setelah itu, state akan mengalami transformasi

SubBytes, ShiftRows, MixColumns, dan AddRoundKey secara berulang-ulang

sebanyak Nr. Proses ini dalam algoritma Rijndael disebut sebagai round function.

Round yang terakhir agak berbeda dengan round-round sebelumnya dimana pada

round terakhir, state tidak mengalami transformasi MixColumns. (Wibowo, 2004)

Flowchart untuk proses enkripsi Rijndael dapat dilihat pada gambar 2.6

Plainteks

AddRoundKey

SubBytes
ShiftRows

MixColumns
AddRoundKey

SubBytes
ShiftRows

AddRoundKey

Chiperteks

Gambar 2.6 Flowchart Proses Enkripsi Algoritma Rijndael

2.4.2.1. Operasi AddRoundKey

Operasi AddRoundKey yaitu melakukan XOR antara state awal

(plaintext) dengan chiper key. Operasi AddRoundKey dapat dilihat pada gambar

2.7

Gambar 2.7 Operasi AddRoundKey
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2.4.2.2. Operasi SubByte

SubBytes merupakan transformasi byte dimana setiap elemen pada state

akan dipetakan dengan menggunakan suatu tabel substitusi (S-Box).

Gambar 2.8 Operasi Substitute Byte Transformation

Operasi Substitute Byte Transformation menggunakan tabel S-Box. Tabel

ini dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.2 S-Box

x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xa xb xc xd xe xf
0x 63 7c 77 7b f2 6b 6f c5 30 01 67 2b fe d7 ab 76
1x ca 82 c9 7d fa 59 47 f0 ad d4 a2 af 9c a4 72 c0
2x b7 Fd 93 26 36 3f f7 cc 34 a5 e5 f1 71 d8 31 15
3x 04 c7 23 c3 18 96 05 9a 07 12 80 e2 eb 27 b2 75
4x 09 83 2c 1a 1b 6e 5a a0 52 3b d6 b3 29 e3 2f 84
5x 53 f1 00 ed 20 fc b1 5b 6a cb be 39 4a 4c 58 cf
6x d0 Ef aa fb 43 4d 33 85 45 f9 02 7f 50 3c 9f a8
7x 51 a3 40 8f 92 9d 38 f5 bc b6 da 21 10 ff f3 d2
8x cd 0c 13 ec 5f 97 44 17 c4 a7 7e 3d 64 5d 19 73
9x 60 81 4f dc 22 2a 90 88 46 ee b8 14 de 5e 0b db
ax e0 32 3a 0a 49 06 24 5c c2 d3 ac 62 91 95 e4 79
bx e7 c8 37 6d 8d d5 4e a9 6c 56 f4 ea 65 7a ae 08
cx ba 78 25 2e 1c a6 b4 c6 e8 dd 74 1f 4b bd 8b 8a
dx 70 3e b5 66 48 03 f6 0e 61 35 57 b9 86 c1 1d 9e
ex e1 f8 98 11 69 d9 8e 94 9b 1e 87 e9 ce 55 28 df
fx 8c a1 89 0d bf d6 42 68 41 99 2d 0f b0 54 bb 16
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2.4.2.3. Operasi ShiftRow

Operasi Shiftrows pada dasarnya adalah proses pergeseran bit dimana bit

paling kiri akan dipindahkan menjadi bit paling kanan (rotasi bit). Transformasi ini

diterapkan pada baris 2, baris 3, dan baris 4. Baris 2 akan mengalami pergeseran bit

sebanyak satu kali, sedangkan baris 3 dan baris 4 masing-masing mengalami

pergeseran bit sebanyak dua kali dan tiga kali. (Fips197, 2001). Operasi Shiftrows

dapat dilihat pada gambar 2.9.

Gambar 2.9 Operasi ShiftRows

2.4.2.4. Operasi MixColumns

Mixolumns mengoperasikan setiap elemen yang berada dalam satu kolom

pada state. Elemen pada kolom dikalikan dengan suatu polynomials tetap a(x) =

{03}x3 + {01}x2 + {01}x + {02}. Secara lebih jelas, transformasi Mixcolumns dapat

dilihat pada perkalian matriks berikut ini : (Fips197, 2001)

Gambar 2.10 Operasi MixColumns

Untuk proses putaran terakhir. Pada tahap ini dilakukan operasi :

a. Operasi ByteSub

b. Operasi ShiftRow

c. Operasi AddRoundKey
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2.4.3. Proses Dekripsi Algoritma Rijndael

Transformasi cipher dapat dibalikkan dan diimplementasikan dalam arah

yang berlawanan untuk menghasilkan inverse cipher yang mudah dipahami untuk

algoritma Rijndael. Transformasi byte yang digunakan pada invers cipher adalah

InvShiftRows, InvSubBytes, InvMixColumns, dan AddRoundKey. (Ariyus, 2006)

Diagram alir untuk proses dekripsi Algoritma Rijndael dapat dilihat pada

gambar 2.7

Gambar 2.11 Flowchart Proses Dekripsi Algoritma Rijndael

2.4.3.1. Proses InvShiftRows

Operasi InvShiftRows adalah transformasi byte yang berkebalikan dengan

transformasi ShiftRows. Pada transformasi InvShiftRows, dilakukan pergeseran bit ke

kanan sedangkan pada ShiftRows dilakukan pergeseran bit ke kiri. Pada baris kedua,

pergeseran bit dilakukan sebanyak 3 kali, sedangkan pada baris ketiga dan baris

keempat, dilakukan pergeseran bit sebanyak dua kali dan satu kali. (Kurniawan,

2004)
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Gambar 2.12 Proses InvShiftRows

2.4.3.2. Operasi InvSubBytes

InvSubBytes juga merupakan transformasi bytes yang berkebalikan dengan

transformasi SubBytes. Pada InvSubBytes, tiap elemen pada state dipetakan dengan

menggunakan tabel inverse S-Box. Tabel ini berbeda dengan tabel S-Box dimana

hasil yang didapat dari tabel ini adalah hasil dari dua proses yang berbeda urutannya,

yaitu transformasi affine terlebih dahulu, baru kemudian perkalian invers dalam

GF(28). (www.iaik.tugraz.at, 2008)

Perkalian invers yang dilakukan pada transformasi InvSubBytes ini sama

dengan perkalian invers yang dilakukan pada transformasi SubBytes.

Tabel 2.3 Inv S-Box

x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xa xb xc xd xe xf
0x 52 09 6a d5 30 36 a5 38 bf 40 a3 9e 81 f3 d7 fb
1x 7c e3 39 82 9b 2f ff 87 34 8e 43 44 c4 de e9 cb
2x 54 7b 94 32 a6 c2 23 3d ee 4c 95 0b 42 fa c3 4e
3x 08 2e a1 66 28 d9 24 b2 76 5b a2 49 6d 8b d1 25
4x 72 f8 f6 64 86 68 98 16 d4 a4 5c cc 5d 65 b6 92
5x 6c 70 48 50 fd ed b9 da 5e 15 46 57 a7 8d 9d 84
6x 90 d8 ab 00 8c bc d3 0a f7 e4 58 05 b8 b3 45 06
7x d0 2c 1e 8f ca 3f 0f 02 c1 af bd 03 01 13 8a 6b
8x 3a 91 11 41 4f 67 dc ea 97 f2 cf ce f0 b4 e6 73
9x 96 ac 74 22 e7 ad 35 85 e2 f9 37 e8 1c 75 df 6e
ax 47 f1 1a 71 1d 29 c5 89 6f b7 62 0e aa 18 be 1b
bx fc 56 3e 4b c6 d2 79 20 9a db c0 fe 78 cd 5a f4
cx 1f dd a8 33 88 07 c7 31 b1 12 10 59 27 80 ec 5f
dx 60 51 7f a9 19 b5 4a 0d 2d e5 7a 9f 93 c9 9c ef
ex a0 e0 3b 4d ae 2a f5 b0 c8 db bb 3c 83 53 99 61
fx 17 2b 04 7e ba 77 d6 26 e1 69 14 63 55 21 0c 7d
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2.4.3.3. Operasi InvMixColumns()

Pada InvMixColumns, kolom-kolom pada tiap state (word) akan dipandang

sebagai polynomials atas GF(28) dan mengalikan modulo x4 + 1 dengan polynomials

tetap a-1(x) yang diperoleh dari : (Daemen dan Rijmen, 1998 )

aa--11((xx))== {{00BB}}xx33 ++ {{00DD}}xx22 ++ {{0099}}xx ++ {{00EE}}

atau dalam matriks :

ss''((xx)) == aa((xx))  ss((xx))

Gambar 2.13 Matriks InvMixColumns

Hasil dari perkalian diatas adalah :

(http://en.wikipedia.org/wiki/Rijndael_mix_columns, 2007)

Gambar 2.14 Perkalian Matrik InvMixColumns

2.4.3.4. Proses InvAddRoundKey

Transformasi Inverse AddRoundKey tidak mempunyai perbedaan dengan

transformasi AddRoundKey karena pada transformasi ini hanya dilakukan operasi

penambahan sederhana dengan menggunakan operasi bitwise XOR. (Wibowo, 2004).

Secara keseluruhan, gambaran untuk proses enkripsi dan dekripsi algoritma

simetris Rijndael dapat dilihat pada gambar 2.16 :
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Gambar 2.15 Proses Enkripsi dan Dekripsi Algoritma Rijndael

2.5. Algoritma RSA

Algoritma RSA ditemukan oleh tiga orang penemu yaitu R.L Rivest, A.

Shamir dan L. Adleman (Kurniawan, 2004). Algoritma ini dibuat berdasarkan

fakta bahwa dalam perhitungan dengan komputer untuk menemukan suatu

bilangan prima yang besar sangat mudah, namun untuk mencari faktor dari

perkalian dua bilangan prima besar sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin.

RSA merupakan salah satu algoritma kunci publik yang menggunakan

penyandian blok, yaitu setiap proses perhitungan enkripsi atau dekripsi dilakukan

dengan hitungan per blok. panjang tiap-tiap blok harus memenuhi syarat-syarat

tertentu agar proses yang terjadi tidak ada kesalahan.

Sebagai algoritma kunci publik, RSA mempunyai dua kunci, yaitu kunci

publik dan kunci rahasia. RSA mendasarkan proses enkripsi dan dekripsinya pada

konsep bilangan prima dan aritmetika modulo. Baik kunci enkripsi maupun
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dekripsi keduanya merupakan bilangan bulat. Kunci enkripsi tidak dirahasiakan

dan diberikan kepada umum (sehingga disebut dengan kunci publik), namun

kunci untuk dekripsi bersifat rahasia (kunci privat).

Untuk menemukan kunci dekripsi, dilakukan dengan memfaktorkan suatu

bilangan bulat menjadi faktor-faktor primanya. Kenyataannya, memfaktorkan

bilangan bulat menjadi faktor primanya bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena

belum ditemukan algoritma yang efisien untuk melakukan pemfaktoran. Cara

yang biasa digunakan dalam pemfaktoran adalah dengan menggunakan pohon

faktor. Jika semakin besar bilangan yang akan difaktorkan, maka semakin lama

waktu yang dibutuhkan. Jadi semakin besar bilangan yang difaktorkan, semakin

sulit pemfaktorannya, semakin kuat pula algoritma RSA.

Algoritma RSA pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga bagian besar,

yaitu algoritma pembangkitan kunci, algoritma enkripsi dan algoritma dekripsi.

Algoritma utama dari sistem kriptografi RSA adalah (Tharom Dkk, 2002) :

Proses enkripsi menggunakan persamaan :

cc == mmee mmoodd nn

Proses dekripsi menggunakan persamaan :

mm == ccdd mmoodd nn

Keterangan :

m : bilangan integer yang merepresentasikan pesan

c : bilangan integer yang merepresentasikan pesan tersandi

e : kunci enkripsi (bersifat publik)

d : kunci dekripsi (bersifat rahasia)

n : modulus (publik)

Bilangan e dan n merupakan kunci publik RSA diletakkan pada suatu

direktori publik yang dapat diakses semua orang.

2.5.1. Proses Pembangkitan Kunci Algoritma RSA

Langkah-langkah yang dilakukan pada proses pembangkitan kunci adalah

sebagai berikut :

 Pilih 2 bilangan prima besar p dan q
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 Hitung nilai n, yaitu n = p*q

 Hitung nilai m, yaitu m = (p-1)(q-1)

 Pilih sebuah angka kecil e, coprime untuk m

 Hitung nilai d dengan rumus yaitu

dd**ee mmoodd mm == 11

Kemudian nilai e dan n yang didapat menjadi pasangan kunci publik,

sedangkan nilai d dan n sebagai pasangan kunci privat.

2.5.2. Proses Enkripsi Algoritma RSA

Untuk perhitungan enkripsi, setelah pasangan kunci publik didapat, maka

proses enkripsi dihitung menggunakan persamaan :

ccii==mmee mmoodd nn

Dimana :

 Nilai ci adalah hasil dari perhitungan dan menjadi chiperteks,

 Nilai mi adalah merepresentasikan pesan atau plainteks yang telah diubah

menjadi kode ASCII

 Nilai e dan n merupakan pasangan kunci publik yang telah dibangkitkan

melalui proses pembangkitan kunci.

2.5.3. Proses Dekripsi Algoritma RSA

Untuk perhitungan dekripsi, setelah chiperteks diterima, maka chiperteks

dikembalikan ke plainteks dengan menggunakan persamaan :

mm==ccdd mmoodd nn

dimana :

a. Nilai m merupakan hasil dari perhitungan untuk menghitung nilai yang

akan dikembalikan menjadi plainteks

b. Nilai c adalah representasi dari chiperteks atau pesan yang terenkripsi

yang akan diubah menjadi plainteks

cc.. Nilai d dan nilai n merupakan pasangan kunci privat yang telah

dibangkitkan melalui proses pembangkitan kunci.
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Secara keseluruhan, gambaran untuk proses enkripsi dan dekripsi

algoritma simetris Rijndael dapat dilihat pada gambar 2.16

Gambar 2.16 Proses Enkripsi dan Dekripsi Algoritma RSA

2.6. Pajak

Terdapat bermacam-macam definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh

para ahli diantaranya adalah : (Priantara, 2011)

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya

menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray C., Anderson Herschel C., & Brock

Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor

pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan,
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berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan

yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-

tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah

disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum

dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang

Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat''.

2.7. Obyek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis

yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia

maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam

bentuk apapun.

Pengertian penghasilan dalam undang-undang PPh tidak memperhatikan

adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan

kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan. Wajib

Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan

pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Karena undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas

maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun

pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak.


