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Abstrak—Kriptografi merupakan salah satu teknik dalam mengamankan suatu 

informasi berklasifikasi terbatas atau rahasia. Aplikasi kriptografi merupakan 

penerapan suatu algoritma kriptografi dalam mengamankan data informasi. Algoritma 

kriptografi yang akan diterapkan pada suatu aplikasi kriptografi harus diuji terlebih 

dahulu kekuatannya secara kriptografis, jika kekuatannya memenuhi aspek 

kriptografis maka algoritma kriptografi tersebut dapat digunakan dan diterapkan pada 

aplikasi kriptografi. PRESENT merupakan salah satu algoritma kriptografi yang telah 

dipublikasikan pada ISO/IEC 29192-2:2012, dan diklaim sebagai algoritma 

kriptografi yang dapat diterapkan pada perangkat dengan sumber daya terbatas. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kekuatan algoritma kriptografi PRESENT 

secara kriptografis, dengan melakukan pengujian pengaruh perubahan input data 

terhadap output data yang dihasilkan. Metode pengujian yang digunakan adalah Strict 

Avalanche Criterion (SAC) Test, yang merupakan uji dengan tujuan untuk mengukur 

tingkat perubahan satu bit input data terhadap perubahan bit-bit output data yang 

dihasilkan dengan peluang ½. Pengambilan keputusan uji SAC Test berdasarkan Uji 

X2 Goodness of Fit pada ilmu statistik. Hasil pengujian SAC Test menyatakan bahwa 

perubahan satu bit input data pada algoritma kriptografi PRESENT menghasilkan 

perubahan pada bit-bit output data dengan peluang ½. 

Kata kunci: Kriptografi, PRESENT, SAC Test, Uji X2 Goodness of Fit, Statistik. 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ancaman yang kerap terjadi dalam penyampaian suatu informasi antara lain pengubahan, penyadapan, 
dan pemalsuan. Salah satu teknik pengamanan terhadap suatu informasi adalah dengan aplikasi kriptografi. 
Dalam kriptografi simetrik, kunci untuk enkripsi sama dengan kunci untuk dekripsi. Berdasarkan 
bentuknya algoritma sistem sandi simetrik terbagi 2 yaitu, Stream Cipher dan Block Cipher. 

Block Cipher memproses satu grup karakter dari plaintext dienkripsi secara serentak dengan 
menggunakan transformasi enkripsi yang telah ditetapkan. Untuk menguji kekuatan komponen pada Block 
Cipher telah tersedia berbagai tools dan metode yang dapat digunakan. Salah satunya adalah metode 
pengujian SAC Test yang dipublikasikan pada tahun 2011 oleh Fatih Sulak, SAC Test merupakan metode 
pengujian block cipher berdasarkan analisis statistika, sebagai salah satu alternatif pengujian pada block 
cipher. Penulisan paper ini akan melakukan pengujian SAC Test pada algoritma kriptografi PRESENT, 
yang merupakan algoritma kriptografi lightweight block cipher yang dikembangkan oleh Orange Lab 
(Perancis), Ruhr University Bochum (Jerman) dan Technical University of Denmark pada tahun 2007 [1]. 

B. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan paper ini adalah melakukan analisis kekuatan algoritima kriptografi PRESENT 
berdasarkan hasil pengujian SAC Test yang dirumuskan oleh Fatih Sulak [2]. Hasil analisis pengujian ini 
diharapkan dapat digunakan sebagai dasar kelayakan penggunaan algoritma kriptografi PRESENT untuk 
diimplementasikan sebagai algoritma pengamanan informasi. 

C. Perumusan Masalah 

Dalam melakukan pengujian SAC Test pada algoritma kriptografi PRESENT, terdapat beberapa hal 
permasalahan sebagai berikut : 

T - 7 



 ISBN. 978-602-73403-1-2 

MT 44 

 

1) Pembangkitan sampel input dan output algoritma kriptografi PRESENT sesuai dengan banyak 
sampel yang dibutuhkan SAC Test.  

2) Pengujian SAC Test berdasarkan hasil sampel yang telah dihasilkan oleh algoritma kriptografi 
PRESENT. 

3) Analisis secara statistik hasil pengujian SAC Test dan pengambilan keputusan apakah algoritma 
kriptografi PRESENT lulus atau tidak lulus uji. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kriptografi 

Berikut merupakan istilah-istilah yang terdapat dalam kriptografi [3] :  

 Enkripsi adalah proses menyamarkan  suatu pesan sebagai cara untuk menyembunyikan isinya. 

 Plaintext (Teks Terang) adalah suatu pesan yang belum terenkripsi. 

 Ciphertext (Teks Sandi) adalah suatu pesan yang telah terenkripsi. 

 Dekripsi adalah suatu proses untuk mengembalikan Teks Sandi menjadi Teks Terang.  

 

 

GAMBAR 1. PROSES ENKRIPSI/DEKRIPSI 

 
Secara umum dalam kriptografi terdapat dua macam metode sistem sandi, yaitu sistem sandi simetrik 

dan sistem sandi asimetrik. Sistem sandi simetrik adalah sistem sandi yang menggunakan satu kunci, 
dimana kunci untuk enkripsi sama dengan kunci untuk dekripsi. Sistem sandi asimetrik adalah sistem sandi 
yang menggunakan dua kunci yang berlainan, dimana kunci untuk enkripsi berbeda dengan kunci untuk 
dekripsi. Berdasarkan bentuknya algoritma sistem sandi simetrik terbagi 2 yaitu, Stream Cipher dan Block 
Cipher. Pada Stream Cipher, karakter dari plaintext dienkripsi satu persatu pada satu waktu. Pada Block 
Cipher, satu grup karakter dari plaintext dienkripsi secara serentak dengan menggunakan transformasi 
enkripsi yang ditetapkan.  

B. Block Cipher 

Berikut merupakan beberapa definisi mengenai block cipher: 

 Block cipher menurut William Stalling [4] adalah skema enkripsi/dekripsi yang memperlakukan 

blok plaintext secara keseluruhan untuk menghasilkan blok ciphertext dengan panjang yang 

sama. 

 Block cipher menurut Alfred J. Menezes dkk [5] adalah suatu fungsi yang memetakan n-bit blok 

plaintext ke n-bit blok ciphertext dengan n adalah panjang blok. Block cipher dapat dipandang 

sebagai sistem sandi substitusi sederhana dengan periode panjang. Fungsi dalam block cipher 

diparameterkan oleh K, yaitu kunci dengan panjang k-bit dengan mengambil nilai-nilai dari 

subset K (ruang kunci) dari himpunan semua vektor-vektor k-bit Vk. Umumnya diasumsikan 

kunci dipilih secara acak. Pengggunaan ukuran blok plaintext dan ciphertext yang sama 

bertujuan untuk menghindari penambahan data. 

C. Algoritma Kriptografi PRESENT 

PRESENT adalah lightweight block cipher yang dikembangkan oleh Orange Lab (Perancis), Ruhr 
University Bochum (Jerman) dan Technical University of Denmark pada tahun 2007 [1].  

 

1) Deskripsi  
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PRESENT merupakan salah satu contoh dari SP-Network dan terdiri dari 31 round. Dengan 
panjang blok 64 bit dan panjang kunci yang terdiri dari 80 bit atau 128 bit. Setiap dari 31 round 
terdiri atas suatu operasi XOR untuk menghasilkan kunci round Ki untuk 1 < i < 32, dimana K32 
digunakan untuk post whitening, linear bitwise permutation dan non-linear substitution layer. 

 

 

GAMBAR 2. SKEMA ALGORITMA KRIPTOGRAFI PRESENT 

 
 

2) Penjadwalan Kunci 

PRESENT dapat menerima input kunci 80 bit atau 128 bit. Pada penulisan ini akan dijelaskan 
penjadwalan kunci (key schedule) untuk input kunci 80 bit. Input kunci disimpan dalam suatu 
kunci register K dan direpresentasikan sebagai             . Pada round i 64-bit kunci round 
                terdiri dari 64 leftmost bit dari konten terkini register K. Sehingga pada 
round i didapatkan: 

                               

 

Setelah ekstraksi kunci round Ki, key register K=k79k78...k0  diperbaharui dengan cara berikut: 

 

 

 

GAMBAR 3. SKEMA PEMBANGKIT KUNCI ALGORITMA KRIPTOGRAFI PRESENT 

 

D. SAC Test 

1) Operasi XOR 
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Operator biner XOR yang dinotasikan dengan   didefinisikan sebagai : 

                            

Jika X dan Y adalah string dengan ukuran yang sama, artinya size(X)=|X|=size(Y)=|Y|, maka :

  

      
Dengan C adalah string yang ukurannya juga sama dengan ukuran X dan ukuran Y dengan setiap 

elemennya adalah merupakan hasil operator XOR dari elemen pada X dan pada Y yang seletak.  

Misalkan X dan Y adalah string biner dengan ukuran 7 maka operasi XOR X dan Y dapat dilihat 

pada Tabel 1. sebagai berikut : 

TABEL 1. OPERASI XOR ANTARA X DAN Y 

X 1 1 1 0 0 1 0 

Y 1 0 0 1 0 1 1 

    0 1 1 1 0 0 1 

 

Selanjutnya operator XOR ini akan dipergunakan pada pengujian keacakan berdasarkan sifat 

difusion. 
 

2) Prinsip Dasar SAC Test 

SAC Test merupakan metode pengujian untuk mengetahui tingkat korelasi antara input dan output 
yang dihasilkan pada block cipher [2]. Pengujian ini menetapkan bahwa untuk suatu blok cipher, 
jika salah satu digit dari string input diubah (0 menjadi 1 atau 1 menjadi 0), maka setiap bit pada 
string output harus berubah dengan peluang ½. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan adalah 
dengan memberikan satu string input, dan dihitung outputnya.  Setelah itu satu bit secara 
berangsur-angsur diubah nilainya (flip) dan setiap sekali pengubahan nilai dihitung outputnya, 
juga dilihat bit mana saja yang berubah pada output. 

Untuk melihat perubahan ini, maka dilakukan operasi XOR antara output dari input asli dengan 
input yang salah satu bitnya diubah, dan hasilnya dicatat pada suatu matrik yang diinisialisasi 
matrik nol.  Baris-baris pada matrik ini senantiasa berubah sesuai dengan digit ke i dari input yang 
diubah.  Percobaan ini selanjutnya diulang-ulang dan hasilnya dicatat dengan menambahkan entry 
dari matrik tersebut.  Oleh karena itu entri matrik tersebut adalah berdistribusi binom(1/2,n), n 
adalah banyaknya percobaan yang dilakukan.  Dengan demikian, jika   n=2

20
, maka nilai rata-rata 

setiap entry matrik tersebut adalah 
 

 
        . Proses SAC Test terlihat pada gambar diagram 

pada Gambar 4. dibawah ini. 

 

 

GAMBAR 4. DIAGRAM UJI SAC TEST 

 

Dari percobaan ke 1 hingga ke R, penjumlahan setiap entry pada matriks M senantiasa diteruskan.  
Oleh karena itu, nilai     setelah R percobaan adalah :  
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Dalam hal ini    
  adalah nilai elemen ke j pada string    dan percobaan ke r, dengan i,j=1,2,3,...,n 

dan r=1,2,3,...,R.  Dalam hal ini    
  adalah peubah acak bernouli dengan nilai sukses adalah 1 dan 

dengan peluang ½. Dengan demikian,      merupakan penjumlahan dari R peubah 

Bernoulli(p=1/2). Oleh karenanya     berdistribusi binom(1/2,R).  Kalau percobaan tersebut 

diulang 2
20

, ini berarti R=2
20

, sehingga setiap entri matrik M adalah peubah acak yang 
berdistribusi Binomial(1/2,2

20
), sehingga peluang       adalah : 

           
   

 
 

 
 
 

 
 

 
 
     

 
  

   

   
 

Dengan k=1,2,3,...,2
20

.  Dengan demikian, rata-rata nilai setiap entry matriks M adalah 
 

 
     

   .  Berdasarkan formula tersebut, maka untuk keperluan uji Khi Kuadrat (X
2 
Goodness of Fit), 

perlu dibuat interval untuk nilai-nilai k tersebut.  Beberapa referensi menyebutkan bahwa 
pemilihan interval ini diupayakan sehingga peluang setiap interval hampir sama, sehingga 
distribusi nilai k ke dalam interval berimbang.  Tahapan untuk membuat interval adalah sebagai 
berikut:  

 Menggunakan formula di atas, dihitung            untuk k=0 sampai dengan banyaknya 

percobaan yang diinginkan, misalnya 2
20

.   

 Untuk k=0 sampai dengan batas tertentu, misal k1, nilai peluangnya dijumlahkan.  Nilai k1 

dipilih sedemikian sehingga jumlah peluang tersebut mendekati 0.2.  Hal ini karena ingin 

dibuat 5 selang (sesuai dengan referensi yang ada, yaitu agar distribusi nilai k pada setiap 

selang berimbang).  Hal ini diteruskan untuk selang-selang berikutnya.  Untuk selang 

kedua, dimulai dengan menghitung peluang k=k1+1 sampai dengan k2.  Peluang k=k+1 

sampai dengan k2 dihitung dan dijumlahkan.  Nilai k2 dipilih sedemikian sehingga jumlah 

peluangnya mendekati 0.2 juga seperti selang pertama.  Hal ini diteruskan sampai selang ke 

5, yaitu mulai dari k4+1 sampai dengan banyaknya percobaan (2
20

). 

E. Uji X
2 
Goodness of Fit 

Berdasarkan definisi [6], merupakan suatu ukuran mengenai perbedaan yang terdapat antara frekuensi 

yang diobservasi dan yang diharapkan adalah statistik X
2
 yang ditentukan oleh: 

    
       

 

  

 

   

 

Dengan Oj merupakan frekuensi yang diobsrervasi dan Ej merupakan frekuensi yang diharapkan untuk 

setiap ke-j. Uji Chi Square dapat dipakai untuk menentukan sejauh mana distribusi-distribusi teoritis, 

seperti distribusi normal, binomial dan seterusnya, sesuai dengan distribusi-distribusi empiris, yaitu yang 

diperoleh dari data sampel.  
 

III. METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Melakukan studi literatur dan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku dan internet 

mengenai penelitian yang akan dilakukan. 

 Melakukan analisis kebutuhan sampel input dan output algoritma kriptografi PRESENT untuk 

pengujian SAC Test. 

 Membangkitkan output algoritma kriptografi PRESENT berdasarkan input sampel yang telah 

ditentukan. 

 Melakukan pengujian SAC Test berdasarkan sampel input dan output yang dibangkitkan. 

 Melakukan analisis secara statistik hasil pengujian SAC Test pada algoritma kriptografi 

PRESENT. 

 

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL 

A. Proses Pengujian 

Algoritma kriptografi PRESENT membutuhkan dua buah input yaitu Plaintext dan Kunci untuk 
menghasilkan suatu output Ciphertext. Proses pengujian SAC Test pada algoritma kriptografi PRESENT 
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menerapkan dua langkah yaitu pengujian dengan Kunci sebagai variabel bebas dan Plaintext sebagai 
variabel tetap, serta pengujian dengan Plaintext sebagai variabel bebas dan Kunci sebagai variabel tetap. 
Pada setiap langkah pengujian, dijelaskan hipotesis pengujian, penggunaan sampel, teknik pengumpulan 
data dan teknik analisisnya. 

1) Menentukan Hipotesis Pengujian 

Hipotesis pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0 :  Input dan Output algoritma kriptografi PRESENT tidak memiliki korelasi berdasarkan hasil 

uji dengan menggunakan SAC Test 

H1 :  Ada korelasi antara Input dan Output algoritma kriptografi PRESENT berdasarkan hasil uji 

dengan menggunakan SAC Test 

2) Pengujian dengan Kunci sebagai Variabel Bebas 

Pada pengujian ini variabel Plaintext merupakan variabel dengan suatu nilai tetap atau tidak 

berubah, nilai plaintext ditetapkan bernilai 0x0000000000000000 (64-bit), sedangkan variabel 

Kunci merupakan variabel dengan nilai berubah-ubah sebanyak sampel yang ditentukan oleh 

pengujian SAC Test..  

 Populasi dan Sampel 

Input kunci algoritma kriptografi PRESENT membutuhkan input sepanjang 80-bit, sehingga 

semua kemungkinan kunci input atau populasi kunci input adalah sebanyak 2
80 

kunci. SAC 

Test membutuhkan sampel hanya sebanyak 2
20

 sampel, sehingga sampel kunci input yang 

dibutuhkan adalah 2
20 

kunci input. 

Sampel kunci input sebanyak 2
20 

dibangkitkan dengan menggunakan generator berbasis 

algoritma Mersenne Twister pada Matlab. 

 Teknik Pengumpulan Data 

Data pengujian merupakan output ciphertext dengan panjang 64-bit dari algoritma kriptografi 

PRESENT, yang didapatkan dari input plaintext tetap dan sampel 2
20 

kunci yang berubah-

ubah. Data hasil pengujian merupakan matriks yang berukuran 80x64 dengan entry nilai 

SAC. 

 Teknik Analisis Data 

Nilai entry pada matriks SAC kemudian dimasukkan sesuai dengan Tabel 2. pembagian kelas 

sebagai berikut: 

TABEL 2. RENTANG DAN PROBABILITAS SAC TEST 

Kelas Rentang Probabilitas 

1 0-523857 0,200224 

2 523858-524158 0,199937 

3 524159-524417 0,199677 

4 524418-524718 0,199937 

5 524719-1048576 0,200224 

 

3) Pengujian dengan Plaintext sebagai Variabel Bebas 

Pada pengujian ini variabel Kunci merupakan variabel dengan suatu nilai tetap atau tidak berubah, nilai 

Kunci ditetapkan bernilai 0x00000000000000000000 (80-bit), sedangkan variabel Plaintext merupakan 

variabel dengan nilai berubah-ubah sebanyak sampel yang ditentukan oleh pengujian SAC Test..  

 Populasi dan Sampel 

Input plaintext algoritma kriptografi PRESENT membutuhkan input sepanjang 64-bit, sehingga 

semua kemungkinan plaintext input atau populasi plaintext input adalah sebanyak 2
64 

plaintext. SAC 

Test membutuhkan sampel hanya sebanyak 2
20

 sampel, sehingga sampel plaintext input yang 

dibutuhkan adalah 2
20 

plaintext input. 

Sampel plaintext input sebanyak 2
20 

dibangkitkan dengan menggunakan generator berbasis 

algoritma Mersenne Twister pada Matlab. 

 

 

 

 Teknik Pengumpulan Data 
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Data pengujian merupakan output ciphertext dengan panjang 64-bit dari algoritma kriptografi 

PRESENT, yang didapatkan dari input kunci tetap dan sampel 2
20 

plaintext yang berubah-ubah. Data 

hasil pengujian merupakan matriks yang berukuran 64x64 dengan entry nilai SAC. 

 Teknik Analisis Data 

Nilai entry pada matriks SAC kemudian dimasukkan sesuai dengan 5 (lima) kelas yang ditentukan 

pada Tabel 2. 

 

4) Pengambilan Keputusan 

Proses pengambilan keputusan pada Pengujian dengan Kunci sebagai Variabel Bebas dan Pengujian 

dengan Plaintext sebagai Variabel Bebas dilakukan melalui perhitungan nilai Chi Square (X
2
) sebagai 

berikut: 

 Frekuensi hasil tabulasi pada perhitungan sebelumnya kemudian dihitung nilai Chi Square (X
2
) 

berdasarkan rumus Uji X
2 
Goodness of Fit, dengan perhitungan nilai Statistik Uji (X

2
) sebagai berikut:  

    
       

 

  

 

   

 

 

 Hasil perhitungan X
2
 kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan hipotesis pengujian 

menggunakan tingkat signifikansi uji dengan nilai α = 0,01 dan derajat bebas = 4. Berdasarkan tabel 

X
2 

(0,01; 4) didapatkan nilai daerah kritis adalah 13,277 berdasarkan Tabel 3. Sehingga jika nilai X
2
 > 

13,277 maka H0 ditolak, jika nilai X
2
  sebaliknya maka H0 diterima. 

TABEL 3. DISTRIBUSI CHI-SQUARE 

 
 

B. Hasil Pengujian dan Analisis 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil dari pengujian dan analisis algoritma kriptografi 

PRESENT menggunakan tools uji SAC Test, dengan parameter kunci sebagai variabel bebas dan plaintext 

sebagai variabel bebas. Pengujian dilakukan untuk input kunci dengan panjang 80-bit dan plaintext 

dengan panjang 64-bit. 

1) Pengujian dan Analisis dengan Kunci sebagai Variabel Bebas 

Pengujian SAC Test dilakukan pada output dari setiap tahapan round algoritma kriptografi 

PRESENT mulai dari round ke-1 sampai round ke-31 dengan Kunci sebagai variabel bebas. Hasil 

uji dari tiap round merupakan nilai X
2
 yang dirangkum pada Tabel 4. di bawah ini. 

TABEL 4. HASIL UJI SAC TEST DENGAN KUNCI SEBAGAI VARIABEL BEBAS  

Round 

ke- 
X2 

Round 

ke- 
X2 

Round 

ke- 
X2 

Round 

ke- 
X2 

1 18262.673245 9 3.798619 17 1.597233 25 0.392657 

2 15997.803098 10 4.165416 18 0.966918 26 4.628555 

3 14740.458010 11 6.018940 19 5.868352 27 0.464873 

4 13976.729855 12 8.266558 20 4.606132 28 0.577338 

5 13522.026487 13 7.689516 21 4.993575 29 1.929760 

6 9446.357224 14 0.881345 22 4.607853 30 5.456490 

7 2842.515995 15 12.060820 23 4.016600 31 1.532624 

8 165.861314 16 4.824720 24 5.264795   

 

Nilai X
2 

yang telah didapatkan pada setiap round menunjukkan bahwa pada algoritma kriptografi 

PRESENT, pengujian menggunakan tingkat signifikansi uji α = 0,01 dan derajat bebas = 4 
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menyatakan nilai  X
2 

pada round ke-1 sampai dengan round ke-8 tidak lulus uji (H0 ditolak), 

sedangkan pada round ke-9 sampai dengan round ke-31 dinyatakan lulus uji (H0 diterima).   

Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah, pada round ke-1 sampai dengan round ke-8 

tingkat korelasi antara input Kunci sebagai variabel bebas dan output yang dihasilkan pada 

algoritma kriptografi PRESENT masih berada diluar batas yang telah ditetapkan, sedangkan mulai 

round        ke-9 sampai dengan round ke-31 tingkat korelasi antara input dan output yang 

dihasilkan sudah sesuai dengan batas yang telah ditetapkan oleh uji SAC Test. 

2) Pengujian dan Analisis dengan Plaintext sebagai Variabel Bebas 

Pengujian SAC Test dilakukan pada output dari setiap tahapan round algoritma kriptografi 

PRESENT mulai dari round ke-1 sampai round ke-31 dengan Plaintext sebagai variabel bebas. 

Hasil uji dari tiap round merupakan nilai X
2
 yang dirangkum pada tabel 5. di bawah ini. 

TABEL 5. HASIL UJI SAC TEST DENGAN PLAINTEXT SEBAGAI VARIABEL BEBAS  

Round 

ke- 
X2 

Round 

ke- 
X2 

Round 

ke- 
X2 

Round 

ke- 
X2 

1 14201,24 9 9,4990 17 4,2075 25 8,1627 

2 13644,86 10 1,8248 18 1,3465 26 2,7329 

3 13933,01 11 1,2849 19 2,0817 27 1,4867 

4 13243,26 12 8,2978 20 3,6921 28 2,0750 

5 13911,20 13 9,6684 21 1,4251 29 1,0942 

6 12716,35 14 2,1088 22 1,3568 30 9,8169 

7 4520,69 15 0,1291 23 3,7508 31 0,4012 

8 345,13 16 5,2886 24 5,7479   

 

Nilai X
2 

yang telah didapatkan pada setiap round menunjukkan bahwa pada algoritma kriptografi 

PRESENT, pengujian menggunakan tingkat signifikansi uji α = 0,01 dan derajat bebas = 4 

menyatakan nilai  X
2 

pada round ke-1 sampai dengan round ke-8 tidak lulus uji (H0 ditolak), 

sedangkan pada round ke-9 sampai dengan round ke-31 dinyatakan lulus uji (H0 diterima).   

Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah, pada round ke-1 sampai dengan round ke-8 

tingkat korelasi antara input Plaintext sebagai variabel bebas dan output yang dihasilkan pada 

algoritma kriptografi PRESENT masih berada diluar batas yang telah ditetpakan, sedangkan mulai 

round      ke-9 sampai dengan round ke-31 tingkat korelasi antara input dan output yang dihasilkan 

sudah sesuai dengan batas yang telah ditetapkan oleh uji SAC Test. 

 

V. SIMPULAN 

Penelitian yang dilakukan membangkitan sampel input dan output algoritma kriptografi PRESENT 
sebanyak 2

20
 sampel, sesuai jumlah sampel yang direkomendasikan SAC Test. Pengujian SAC Test 

kemudian dilakukan dengan menghitung nilai X
2 
berdasarkan sampel yang telah dihasilkan oleh algoritma 

kriptografi PRESENT. Analisis hasil pengujian secara statistik menyatakan algoritma kriptografi 
PRESENT pada round ke-1 sampai dengan round ke-8 memiliki tingkat korelasi antara input dan output 
yang dihasilkan diluar batas yang telah ditetapkan oleh uji SAC Test, sedangkan mulai round ke-9 sampai 
dengan round     ke-31 tingkat korelasi antara input dan output yang dihasilkan oleh algoritma kriptografi 
PRESENT sudah sesuai dengan batas yang telah ditetapkan oleh uji SAC Test, sehingga algoritma 
kriptografi PRESENT memenuhi aspek kelayakan kriptografis jika menggunakan nilai round lebih besar 
dari 8 berdasarkan uji SAC Test. 
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