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Abstrak— Pengiriman pesan saat ini sangat penting sekali bagi manusia, mulai dari 

hal yang biasa hingga ke hal yang penting. Namun informasi pesan yang dikirim 

belum tentu terjaga kerahasiaannya ataupun keamanannya. Hal ini tentu saja sangat 

berbahaya jika pesan yang dikirim adalah informasi yang penting serta rahasia. Maka 

perlu mekanisme kriptografi untuk melindungi informasi tersebut.  Fungsi stream 

cipher chaos adalah pertukaran kunci  yang sangat peka terhadap nilai awal yang 

berpengaruh besar terhadap nilai fungsi selanjutnya, dari sifat fungsi chaos yang dapat 

memperkuat keamanan stream cipher. Sedangkan pertukaran kunci Diffie-Hellman 

didasarkan pada masalah logaritma diskret bagi grup pergandaan bilangan bulat 

modulo prima, fungsi ini dapat membantu mengenkripsi kunci simetri seperti fungsi 

stream cipher chaos agar keamanannya lebih kuat. Hal ini memungkinkan rentan 

ditembus oleh kriptanalis yang aktif dalam pertukaran kunci dan juga teliti. 

Kata kunci : stream chipper chaos, Diffie-Hellman, enkripsi, kunci simetri, 

kriptanalis. 

 

I. PENDAHULUAN 

 Seiring perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan disemua aspek hidupan, salah 

satunya adalah dalam sistem komunikasi. Dijaman sekarang sudah dapat berkomunukasi dengan mudah, 

cepat dan tidak terhalang jarak yang jauh. Namun dengan seiringya perkembangan teknologi yang 

semakin canggih, tingkat keamanan untuk berkomunikasi sangat rawan untuk penyadapan, sehingga 

sangat diperlukan suatu pengamanan informasi. Salah satu solusi untuk itu adalah kriptografi. 

 Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan 

dengan aspek keamanan informasi, seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta 

autentikasi data.[1] Kriptografi hanya digunakan untuk menjaga keamanan pesan agar tidak disadap oleh 

orang selain pengirim dan penerima. Salah satu cara untuk menjaga pesan tersebut adalah dengan cara 

mengubah pesan tersebut kedalam suatu sandi yang tidak dapat dimengerti oleh pihak lain. Proses yang 

terdapat dalam penyandian tersebut adalah proses enkripsi dan deskripsi yang memerlukan suatu 

mekanisme dan kunci tertentu. Enkripsi adalah suatu proses penyandian yang mengubah suatu pesan, dari 

yang dapat dimengerti (plainteks), menjadi suatu sandi yang sulit dimengerti (cipherteks). Sedangkan 

proses kebalikannya untuk mengubah cipherteks menjadi plainteks disebut dekripsi.[2] 

 Beberapa algoritma yang digunakakan dalam kriptografi, salah satunya adalah algoritme 

kriptografi Stream Cipher. Kelebihan dari fungsi chaos adalah memiliki sifat fungsi yang sensitif 

terhadap nilai awal sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kunci rahasia dalam 

kriptografi.Kemudian akan dibahas dalam penelitian ini yang berjudul “Sistem Kriptografi Stream Cipher 

Berbasis Fungsi Chaos Circle Map Dengan Pertukaran Kunci Diffie-Hellman”. 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Algoritma Kriptografi Stream Cipher 

 Stream Cipher merupakan sistem kriptografi yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan 

dekripsi yang simatris atau sama. Algoritma kriptografi inisering disebut dengan algoritma kriptografi 

A-6 

mailto:muhfajriyanto@gmail.com
mailto:bima4r@gmail.com
mailto:apriliaviga@gmail.com


ISBN. 978-602-73403-2-9 (Cetak)                                                                 978-602-73403-3-6 (On-line)  

 

PA-32 

 

kunci rahasia, dikarenakan keamanan dari sistem ini tergantung pada kunci yang akan dijelaskan pada 

gambar berikut ini: 

 

 

 

 

  Plainteks  Cipherteks      Plainteks 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Algoritma Kriptografi Simetris 

 

 Dalam Gambar 1 dijelaskan orang I dan orang II menggunakan sistem kriptografi simetris, 

masalah utama yang muncul adalah keduanya harus menyepakati kunci yang sama, padahal keduanya 

tidak dapat bertemu secara langsung. Apabila kunci K dikirimkan kepada orang II, maka orang III dapat 

mengetahui kunci K. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah 

menggunakan protokol perjanjian kunci (key establishment protocol). Protokol perjanjian kunci bertujuan 

agar kedua belah pihak dapat menentukan kunci yang sama walaupun dilakukan melalui jalur komunikasi 

yang tidak aman. 

 

2. Algoritma Stream Cipher Menggunakan Fungsi Chaos 

 Fungsi chaos, memiliki sifatyaitu nilaifungsinya sensitif terhadap nilai awal, artinya perubahan 

kecil pada nilai awal akanmengakibatkan perubahan besar pada nilai fungsinya. Kenguntungan dari 

fungsi chaos dalam streamcipher yaitu dapat meningkatkan keamanan dari stream cipher yang 

didasarkan pada fungsichaos. Salah satu fungsi chaos adalah fungsi chaos circle map.[3]Circle map 

adalah map satu dimensi yang memtakan sebauh lingkaran ke dirinya sendiri menggunakan rumus:  

            
 

  
               (1)  

   adalah frekuensi eksternal sedangkan K adalah ketinonlinearan, dimana   dan K merupakan 2 

parameter dari circle map. 

 

 

3. Pembangunan Kunci Diffie-Hellman  

 Kunci dalam kriptografi merupakan sebuah parameter untuk mengubah pesan dari enkripsi 

menjadi diskripsi atau sebaliknya. Kunci tersebut diperoleh melalui Algoritma Kriptografi Stream 

Cipheryang berupa protokol perjanjian kunci. Dalam penelitian ini, protokol perjanjian kunci yang 

digunakan adalah protokol perjanjian kunci Diffi-Hellman. 

 Jika setiap grup siklik adalah grup komutatif, dimana ab ba , maka berlaku A BK K K  . 

Misalkan Orang I dan Orang II telah berhasil menyetujui sebuah kunci rahasia yang sama yaitu K. 

Selanjutnya, kunci rahasia K yang telah disetujui digunakan untuk melakukan proses enkripsi-dekripsi. Di 

lain pihak, terdapat Orang III sebagai pihak penyerang hanya dapat mengetahui nilai g, 
ag  dan 

bg . 

Untuk mendapatkan kunci yang telah disepakati oleh Orang I dan Orang II,  sehingga Orang III harus 

menentukan nilai a atau b.  Dengan kata lain, Orang III harus menyelesaikan masalah logaritma diskrit 

pada G, yaitu menentukan a apabila nilai  g dan 
ag  diketahui. Tingkat kemanan dari protokol perjanjian 

kunci Diffie-Hellman didasarkan pada masalah logaritma diskrit pada grup siklik.[4]. Pembentukan kunci 

Diffie-Hellman disajikan pada Tabel 1, 2, dan 3. 

 

Kunci 

Orang I Orang II 

Orang III 

Dekrip Enkrip 
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Tabel1. Pertukaran kunciDiffie-Hellman untuk parameter K 

Orang I atau Orang II menyepakati g =  
  
  

 elemen pembangun dari  

grup Siklik, nilai g bersifat umum/public. 

Orang I (Pengirim) Orang II (Penerima) 

1. Orang I memilih secara rahasia c = 2 

2. Orang I menghitung    =  
  
  

 
 

 

    
  
  

  

3. Orang I mengirim    kepada Orang II 

4. Orang I menerima    dari Orang II 

5. Orang I menghitung   , 

  =  
   
  

 
 

   
   
  

  

1. Orang II memilih secara rahasia d = 3 

2. Orang II menghitung  =  
  
  

 
 

 

    
   
  

  

3. Orang II mengirim    kepada Orang I 

4. Orang II menerima    dari Orang I 

5. Orang II menghitung  , 

  =  
  
  

 
 

   
      
      

  

Orang I dan Orang II telah menyepakati kunci rahasia         =  
      
      

  

   
    
    

  Mengkonversi ke K=0,23141428 

 

Tabel .2 Pertukaran kunci Diffie-Hellman untuk parameter   

Orang I atau Orang II menyepakati g =  
  
  

  elemen pembangun dari  

grup Siklik, nilai g bersifat umum/public. 

Orang I (Pengirim) Orang II (Penerima) 

1. Orang I memilih secara rahasia a = 3 

2. Orang I menghitung    =  
  
  

 
 

 

    
      
      

  

3. Orang I mengirim    kepada Orang II 

4. Orang I menerima    dari Orang II 

5. Orang I menghitungLA , 

LA=  
    
    

 
 

   
            
            

  

1.Orang II memilih secara rahasia b = 2 

2.Orang II menghitung  =  
  
  

 
 

 

    
    
    

  

3.Orang II mengirim    kepada Orang I 

4.Orang II menerima    dari Orang I 

5. Orang II menghitung LB , 

LB= 
      
      

 
 

   
            
            

  

Orang I dan Orang II telah menyepakati kunci rahasia         =  
            
            

  

 =  
    
    

  Mengkonversi ke   =0,25311520 
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Tabel 3 Pertukaran kunci Diffie-Hellman untuk parameter     

Orang I atau Orang II menyepakati g =  
  
  

  elemen pembangun dari  

grup Siklik, nilai g bersifat umum/public. 

Orang I (Pengirim) Orang II (Penerima) 

1. Orang I memilih secara rahasia e = 4 

2. Orang I menghitung    =  
  
  

 
 

 

    
      
      

  

3. Orang I mengirim    kepada Orang II 

4. Orang I menerima    dari Orang II 

5. Orang I menghitung   , 

ME=  
     
    

 
 

 

 
                  
                   

  

1. Orang II memilih secara rahasia f = 3 

2. Orang II menghitung  =  
  
  

 
 

 

    
     
    

  

3. Orang II mengirim    kepada Orang I 

4. Orang II menerima    dari Orang I 

5. Orang II menghitung   , 

MF=  
      
      

 
 

  

 
                  
                   

  

Orang I dan Orang II telah menyepakati kunci rahasia          =  
                  
                   

  

  =  
    
    

  Mengkonversi ke    =0,17381533 

Dari proses pertukaran kunci Diffie-Hellman di atas, kita peroleh: 

K=0,23141428,   =0,25311520,    =0,17381533 

Substitusi ke persamaan (1), sehingga diperoleh nilai di bawah ini: 

   =0,17381533 

               

               

               

               

               

Dan seterusnya hingga lebih atau sama dengan jumlah karakter dari  plainteks 

Hasil dari iterasi dengan adanya kesepaktan antara pihak pertama dan pihak kedua maka bulatkan 

ke atas, misalnya 1,494 menjadi 1,5 dan 0,2758 menjadi 0,28. Selanjutnya akan diambil 2 digit dimulai 

dari bilangan bulat positif dari depan pembulatan dan disusun secara berurutan dapat dituliskan sebagai K 

=                   . Maka kita dapatkan kunci untuk proses Enkripsi dan Dekripsi yaitu   

K=173962901113..... 

2. Proses Enkripsi 

Proses Enkripsi bisa dibilang sebagai proses mengamankan pesan rahasia. Pertama, 

pesan diubah menjadi bentuk numerik. Setelah itu dilakukan proses enkripsi menjadi ciphertext 

dengan rumus: 

      26modiii PKC      (2) 

dengan 

   = Chiperteks 

  = Kunci 

   = Plainteks 
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   = 1,2,3,...,n. 

   jumlah karakter pesan 

 

Contoh Plainteks: 

“Saya sedang mengerjakan tugas” 

 

Maka diperoleh cipherteks: 

“JNIMESTTJEMHTOOUZSEXDVYBKE” 

 

3. Proses Dekripsi 

Proses Dekripsi bisa dibilang sebagai proses mengunah cipherteks menjadi pesan 

rahasia. Pertama, chiperteks diubah menjadi bentuk numerik. Setelah itu dilakukan proses 

dekripsi menjadi plainteks dengan rumus: 

  26modiii CKP     (3) 

Keterangan: 

   = Chiperteks 

  = Kunci 

   = Plainteks 

   = 1,2,3,...,n. 

   jumlah karakter pesan 

 

Contoh Chiperteks: 

“JNIMESTTJEMHTOOUZSEXDVYBKE” 

Maka diperoleh plainteks: 

“Saya sedang mengerjakan tugas” 

 

4. Nilai Awal Berbeda 

 Bila terdapat kriptanalis menebak nilai awal dengan teta nol beda 1 digit             , 

sehingga diperoleh: 

              

    0,490488123 

    0,741344866 

   1,031250166 

    1,277295123 

   1,494076217 

 

Dan seterusnya hingga lebih atau sama dengan jumlah karakter dari  plainteks 

 

Hasil dari iterasi dengan adanya kesepaktan antara pihak pertama dan pihak kedua maka bulatkan 

ke atas, misalnya 1,494 menjadi 1,5 dan 0,2758 menjadi 0,28. Selanjutnya akan diambil 2 digit dimulai 

dari bilangan bulat positif dari depan pembulatan dan disusun secara berurutan dapat dituliskan sebagai K 

=                   . Maka kita dapatkan kunci untuk proses Enkripsi dan Dekripsi yaitu   

K= 274974101215..... 

 Menggunakan cara yang sama di sub bab 2, hasil enkripsinya adalah sebagai berikut: 

Maka diperoleh cipherteks: 

“NRNRESUUJENITOPVZSFYDVZOKS” 

 

 Hasil cipherteks untuk nilai awal yang berbeda 1 digit mengakibatkan perubahan cipherteksnya 

yaitu: 
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a. Untuk Ki  1, mengakibatkan bergeser maju 1 huruf, seperti E menjadi F   

b. Untuk Ki  1, mengakibatkan bergeser maju 10 huruf, seperti J menjadi T  

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Dari hasi pembahasan diatas maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Tidak terbatasnya plainteks jika menggunakan stream cipher, oleh karena itu bisa digunakan 

untuk komunikasi yang durasinya panjang, seperti melalui telepon 

2. Jika terjadi perubahan di nilai awal, mengakibatkan perubahan juga di hasil enkripsi/dekripsi.  

3. Untuk pertukaran kunci Diffie-Hellman sulit dipecahkan karena menggunakan pembangkit 

logaritma diskrit yang sebelumnya di enkripsi juga dengan stream cipher, kecuali dapat 

dipecahkan bagi pembobol atau kriptanalis yang aktif dalam metode pemecahan kunci dan 

teliti. 

4. Hasil cipherteks untuk nilai awal yang berbeda 1 digit mengakibatkan perubahan cipherteksnya 

yaitu: 

a. Untuk Ki  1, mengakibatkan bergeser maju 1 huruf, seperti E menjadi F   

b. Untuk Ki  1, mengakibatkan bergeser maju 10 huruf, seperti J menjadi T  

 

B. SARAN 

 Pada pembahasan materi ini, memang agak sulit untuk di tuliskan dengan metode 

pemecahan kunci biasa karena merupakan gabungan dari dua metode pertukaran kunci dari 

stream cipher dan Diffie-Hellman. Sehingga bisa dijadikan salah satu acuan dalam keamanan 

informasi, tetapi juga rawan untuk pembobol yang aktif dalam pemecahan kunci. 
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