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Abstrak—Algoritma Speck adalah salah satu algoritma Lightweight block cipher 

guna memenuhi kebutuhan suatu metode penyandian pada suatu peralatan yang 

memiliki sumber daya yang sangat terbatas, seperti dalam hal memori, daya 

komputasi, dan pasokan baterai. Algoritma Speck, yang diajukan oleh peneliti yang 

bekerja pada National Security Agency (NSA) di Amerika. Dalam makalah ini, 

dibahas mengenai pengujian algoritma Speck menggunakan uji Strict Avalanche 

Criterion (SAC) untuk melihat pola dari output yang dihasilkan jika diubah satu bit 

input-nya. Tujuan uji SAC ini adalah untuk menguji algoritma merupakan pemetaan 

acak atau bukan. Pemetaan acak adalah persyaratan yang harus dimiliki suatu 

algoritma block cipher. Dalam pengujian ini, diambil sampel acak sebanyak 220 buah 

dan pengujian dilakukan hanya pada 5 (lima) varian dari algoritma Speck tersebut. 

Kelima algoritma Speck yang diuji adalah yang memiliki panjang pesan sebanyak 32, 

48 dan 64. Dari hasil pengujian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa algoritma Speck 

merupakan pemetaan acak dengan plaintext sebagai variabel bebas. 

Kata kunci: Lightweight block cipher, SAC, Speck 

I. PENDAHULUAN 

Dengan munculnya Advanced Encryption Standard (AES), kebutuhan block cipher baru sangat 

berkurang. AES merupakan algoritma yang dijadikan standar oleh National Institute of Standards and 

Tecnology (NIST) [4]. AES adalah pilihan yang sangat baik dan disukai untuk hampir semua aplikasi block 

cipher. Namun untuk saat ini, AES tidak cocok untuk lingkungan/kondisi yang sangat terbatas seperti 

Radio Frequency Identification (RFID). Hal ini menjadi kendala biaya yang semakin besar dan model 

serangan terhadap algoritma yang semakin berkembang, terutama serangan secara fisik (implementasi). 

Oleh karena itu dibutuhkan solusi keamanan yang dapat dimanfaatkan pada berbagai sarana komputasi 

yang ada, yaitu kriptografi Lightweight. Kriptografi Lightweight (ringan) adalah kriptografi ringan yang 

telah menjadi topik tren untuk beberapa tahun terakhir ini dan munculnya kriptografi ini didorong oleh 

kurangnya aplikasi yang  mampu berjalan pada perangkat berdaya komputasi yang sangat rendah [2]. 

Contoh algoritma block cipher Lightweight yang dibahas dalam makalah ini adalah algoritma Speck. 

Inti dari kriptografi Lightweight adalah suatu implementasi kriptografi dapat mencapai tingkat 

keamanan yang tinggi dengan hanya menggunakan daya komputasi kecil. Hal ini sangat tergantung dengan 

algoritma block cipher Lightweight yang digunakan. Adapun kriteria block cipher yang aman adalah 

memenuhi sifat pemetaan acak. Pemetaan acak adalah suatu fungsi yang output-nya harus terlihat acak 

sehingga akan sulit untuk memprediksi output-nya. Pemetaan acak supaya tidak dapat diketahui hubungan 

antara plaintext dengan ciphertext, sehingga tidak dapat diketahui kunci yang digunakannya.  

Salah satu cara untuk mengetahui block cipher merupakan pemetaan acak adalah dengan melakukan 

pengujian. Sulak mengajukan 4 (empat) teknik pengujian yaitu uji Collision, Coverage, Linear Span, dan 

Strict Avalanche Criterion (SAC). Makalah ini membahas pengujian algoritma Speck dengan uji SAC. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah algoritma Speck merupakan pemetaan acak 

berdasarkan uji SAC. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan apakah algoritma Speck layak untuk 

digunakan atau tidak. Jika algoritma Speck tidak lulus uji ini, maka algoritma tersebut perlu ditinjau untuk 

digunakan. Sedangkan jika lulus, maka langkah selanjutnya adalah meninjau ketahanan algoritma tersebut 

terhadap serangan melalui metode kriptanalisis tertentu. 
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II. METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai algoritma Speck, pengujian SAC dan teknik pengujian. Teknik 

pengujian meliputi teknik pengambilan sampel, banyaknya sampel yang digunakan, analisis data, dan 

aturan pengambilan keputusan. Berikut dijelaskan mengenai algoritma Speck : 

A. Algoritma Speck 

Speck merupakan salah satu algoritma Lightweight block cipher yang dibuat oleh peneliti yang bekerja 

pada National Security Agency (NSA) di Amerika Serikat pada Juni 2013 yaitu Beaulieu [5]. Terdapat    

varian dari algoritma Speck berdasarkan panjang kunci dan ukuran blok pesannya seperti dapat dilihat pada 

Tabel  . Berikut notasi yang digunakan pada algoritma Speck : 

   : operator bitwise     

  : Ukuran panjang word pada Speck (              atau   ) 

   : Operator penjumlahan modulo    

  : Operator pengurangan modulo    

   : Rotasi bit ke kiri sebanyak   bit  

    : Rotasi bit ke kanan sebanyak   bit 

   : Jumlah round  

     : Memperbarui nilai   dengan nilai   

TABEL 1. VARIAN ALGORITMA SPECK DAN PARAMETER YANG DIGUNAKAN 

Block 

size    

Key size 

   

Word 

size   

Key 

words   

Rot   Rot   Rounds 

  

                  

                  

            

                  

             

                  

             

                    

             

             

 

Algoritma Speck memiliki 3 (tiga) proses utama, yaitu enkripsi, dekripsi dan pembangkitan kunci. 

Berikut penjabaran masing-masing proses : 

 

 Proses Enkripsi 

Algoritma enkripsi dari Speck adalah sebagai berikut: 

Proses Enkripsi Algoritma Speck 

Input :                  

Output :        

Proses : 

1.                    

2.                              

                   

              

3. Output : 

                   



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2016 

MT 103 

      

  

Pada proses enkripsi point  , disebut sebagai fungsi round   pada algoritma Speck. Proses fungsi round 

ke- ,    dapat dilihat seperti pada Gambar 1. 

 

X0X1

>>α 

<<β 

X0X1

ki

 
GAMBAR 1.FUNGSI ROUND KE-  PADA ALGORITMA SPECK 

 

 Proses Dekripsi 

Proses untuk melakukan dekripsi pada algoritma memerlukan invers operasi   modulo   . Berikut 

proses dekripsi pada algoritma Speck : 

 

Proses Dekripsi Algoritma Speck 

Input :                  

Output :        

Proses : 

1.                    

2.                              

              

                       

3. Output : 

                   

 

 Pembangkitan Kunci 

Proses pembangkitan kunci  pada algoritma Speck menggunakan strutur yang sama 

dengan fungsi enkripsinya, tetapi kunci yang digunakan diganti menjadi nilai round. Sebagai 

contoh, untuk kunci pada proses ke-  maka :     . Berikut proses pembangkitan kunci pada 

algoritma Speck : 

 

Proses Pembangkitan Kunci Algoritma Speck 

Input :        

Output :           

Proses : 

1.                              

2.                              

                   

                  

Untuk     sampai dengan     
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3. Output : 

                        

  

dimana    akan digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Secara umum, proses 

pembangkitan kunci dari algoritma Speck dapat dilihat seperti pada Gambar 2. 

Kil0

>>α 

<<β i

...lm-2

 
GAMBAR 2. PROSES PEMBANGKITAN KUNCI ALGORITMA SPECK 

 

B. Strict Avalanche Criterion Test 

Strict Avalanche Criterion (SAC) Test yang diajukan oleh Fatih Sulak [3] menguji sebaran yang 

dihasilkan dari hasil SAC yang diperoleh pada pengujian SAC yang diajukan oleh Webster dan Tavares 

[1]. Jika pada uji SAC sebelumnya, output yang dihasilkan dibandingkan, apakah nilai-nilai tersebut masih 

berada pada interval yang diinginkan atau tidak, Fatih Sulak mencoba melihat bagaimana keacakan dari 

masing-masing posisi bit. Ilustrasi pengujian SAC dapat dilihat pada Gambar 3. Proses pada Gambar 3 

dilakukan sebanyak   kali dan setiap entri     akan dikelompokan ke dalam   (lima) kelas dan dihitung 

keseragamannya menggunakan Chi-Square Goodness of Fit. Berikut tahapan pengujian dari SAC Test :  

 

GAMBAR 3. ILUSTRASI PENGUJIAN SAC 

 

Proses Pengujian SAC 

1. Inisialisasi Matriks        ,           dan           dengan nilai  , dimana   adalah 

panjang input dan   adalah panjang output. 

2. Bangkitkan barisan acak   sepanjang   bit dan hitung       . 

3. Untuk     sampai dengan   
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                {   merupakan vektor biner berukuran  } 

4.                     

5. Lakukan langkah 2 sebanyak   kali 

6. Untuk setiap     kelompokan ke setiap kelas 

7. Hitung nilai   dengan menggunakan frekuensi harapan yang diperoleh dengan mengalikan nilai 

probabilitas harapan dengan banyaknya sampel. {Probabilitas harapan terdapat pada Tabel 2} 

8. Hitung P_Value dengan derajat bebas   
 

TABEL 2. PROBILITAS HARAPAN UJI SAC UNTUK       

 

C. Teknik Pengujian 

Algoritma Speck yang akan diuji menggunakan 4 (empat) buah kunci yaitu          dan     bit. 

Sedangkan panjang block yang akan diuji adalah       dan   . Sehingga total terdapat   buah varian 

algoritma Speck yang akan diuji. Pengujian dilakukan dua kali yaitu memperlakukan kunci sebagai 

variabel bebas dengan plaintext variabel tetap dan plaintext sebagai variabel bebas dengan kunci sebagai 

variabel tetap. Setiap sampel yang diperlukan dibangkitkan sebanyak     sampel dan dibangkitkan 

menggunakan bahasa MATLAB dimana fungsi pembangkit acakanya sudah menggunakan algoritma 

Marsenne Twister yang memiliki keacakan yang baik. Simulasi pengujian  menggunakan bahasa 

pemrograman C supaya pengujian dilakukan lebih cepat dibanding menggunakan MATLAB. Pengujian 

dilakukan untuk setiap round algoritma Speck untuk melihat pada round ke berapa algoritma Speck mulai 

memenuhi sebagai pemetaan acak. 

Setelah pengujian dilakukan diperoleh nilai frekuensi dari masing-masing kelas dan diuji menggunakan 

Chi-Square Goodness of Fit seperti pada persamaan (2), dimana    merupakan frekuensi hasil observasi 

dan    adalah frekuensi harapannya. Berdasarkan nilai tersebut, diperoleh                       
     

jika             maka tolak   , sehingga algoritma Speck bukan merupakan pemetaan acak. 

       
   

       
 

  

 
    

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada eksperimen dilakukan dua pengujian, yaitu kunci sebagai variabel bebas dan plaintext sebagai 

variabel bebas. Berdasarkan hasil tersebut dianalisis hasil pengujian tersebut dengan menggunakan tingkat 

kepercayaan       . Berikut hasil eksperimen yang telah dilakukan. 

A. Hasil Pengujian SAC 

Berdasarkan hasil eksperimen, diperoleh nilai        dari setiap round algoritma Piccolo. Pada Tabel 3 

menjelaskan hasil pengujian dengan kunci sebagai variabel bebas dan plaintext sebagai variabel bebas. 

Hasil pengujian dengan kunci sebagai variabel bebas dinyatakan dengan    sedangkan plaintext sebagai 

variabel bebas dinyatakan dengan   . Hasil eksperimen menghasilkan bahwa pengujian dengan kunci 

sebagai variabel bebas sebagian besar tidak lulus uji SAC. 
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TABEL 3.  HASIL PENGUJIAN ALGORITMA SPECK TIAP ROUND 

Round 

Algoritma Speck 

                                                   

                              

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                   

                 

                 

                 

               

Keterangan :  
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B. Analisa Hasil Pengujian 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 3, diperoleh bahwa pengujian dengan plaintext sebagai 

variabel bebas menyatakan bahwa algoritma Speck pada round ke   sudah lulus uji SAC dan memenuhi 

sebagai pemetaan acak. Pada round ke-1 algoritma Speck tidak lulus uji SAC karena pengaruh perubahan 

  (satu) bit belum mampu mempengaruhi bit-bit lain sehingga perubahan bit-bit output tidak tersebar 

merata yang mengakibatkan perubahan bit-bit output tersebut tidak mengikuti sebaran binomial seperti 

yang diharapkan. Begitu pula pada round ke-2, 3 hingga 7. Berikut ilustrasi perubahan   bit input pada 

algoritma Speck   round. 

TABEL 4. ILUSTRASI PERUBAHAN   BIT PADA ALGORITMA SPECK DENGAB BLOK PESAN    DAN KUNCI    

Round Input Output Perubahan bit Keterangan 

              

             

            

             

             4 bit berubah 

              

             

            

             

             12 bit berubah 

              

             

            

             

             11 bit berubah 

              

             

            

             

             18 bit berubah 

              

             

            

             

             10 bit berubah 

              

             

            

             

             18 bit berubah 

 

 Pada tabel 4, terlihat bahwa perubahan bit tidak signifikan terjadi sehingga round 1 dipastikan tidak 

lulus uji SAC. Pada round selanjutnya, perubahan bit output sudah mulai merata tetapi sebarannya masih 

tidak sesuai dengan harapan sebagai pemetaan acak hingga round ke-  baru diperoleh perubahan bit sesuai 

dengan sebaran binomialnya. Perubahan   (satu) bit kunci tidak berpengaruh banyak terhadap perubahan 

output pada algoritma Speck, sehingga kunci sebagai variabel bebas tidak lulus uji SAC.    

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa algoritma Speck merupakan pemetaan acak berdasarkan 

uji SAC dengan input plaintext sebagai variabel bebas dan kunci tetap. Sedangkan, algoritma Speck 

dinyatakan gagal sebagai pemetaan acak dengan kunci sebagai variabel bebas dan plaintext tetap. Oleh 

karena itu, saran dari penelitian ini adalah untuk mempelajari proses pembangkitan kunci pada algoritma 

Speck untuk dilakukan suatu kajian mengenai serangan khusus yang mengeksploitasi proses pembangkitan 

kuncinya sehingga algoritma tersebut dapat dipecahkan. Apakah terdapat kaitan antara tidak lulusnya 

algoritma Speck dengan kunci sebagai variabel bebas dengan serangan yang dapat dilakukan terhadap 

pembangkit kuncinya.  
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