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Abstrak— Pengolahan dan penyimpanan data dapat dilakukan dengan menggunakan 

beberapa sistem seperti sistem digital, mikrokontroler, maupun komputer digital yang 

direpresentasikan ke dalam sandi atau kode tertentu. Berbagai macam data pada suatu 

dokumen saat ini tidak lagi menjadi data konvensional yang tertulis di atas kertas, 

namun dapat disimpan sebagai arsip-arsip digital. Meskipun demikian, data yang telah 

di simpan dalam arsip digital tersebut juga membutuhkan berbagai sistem keamanan 

agar hanya pihak tertentu yang dapat mengetahui atau mengubah isi dari data tersebut. 

Kriptografi memuat teknik enkripsi yang dapat digunakan dalam proses pengamanan 

data. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah teknik kriptografi penyandian 

pesan menggunakan algoritma Blowfish. Blowfish merupakan algoritma kriptografi 

penyandian pesan dengan membuat kunci yang sama pada proses enkripsi dan 

dekripsi. Selanjutnya penulisan ini bertujuan untuk mempelajari, menganalisis baik 

analisis teori, analisis algoritma maupun analisis keamanan dan implementasi 

algortima Blowfish pada aplikasi Blowfish Advance CS yang memiliki banyak 

manfaat terhadap sistem pengamanan data file dan informasi. 

Kata kunci: Blowfish, Blowfish Advance CS 

I. PENDAHULUAN 

Teknologi merupakan sesuatu yang terus berkembang dan memiliki peranan penting dalam berbagai 

bidang kehidupan baik pada bidang keamanan, pendidikan, komunikasi, industri maupun bidang lainnya. 

Berbagai alasan dan tuntutan kebutuhan muncul sehingga mendorong manusia untuk terus menciptakan 

teknologi yang canggih, efektif dan efisien. Kecanggihan dan perkembangan teknologi saat ini juga 

memberikan kemudahan pada proses pengolahan dan penyimpanan data yang memuat berbagai informasi 

sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. 

Beberapa penyimpanan data saat ini telah memanfaatkan media komunikasi digital sebagai media 

penyimpanan. Kondisi tersebut selain memberikan pengaruh positif juga dapat memberikan pengaruh 

negatif yang berimbas pada sistem keamanan data, khususnya untuk data yang memuat beberapa 

informasi rahasia. Sehingga informasi tersebut menjadi sangat rentan untuk diketahui, diambil, 

dimanipulasi dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi 

permasalahan yang berhubungan dengan keamanan data maka diperlukan suatu metode atau sistem yang 

dapat menjaga keutuhan informasi dan rahasia pada suatu data, salah satunya dengan menggunakan 

metode kriptografi. 

Kriptografi dikenal sebagai ilmu penyandian data yang berfungsi untuk menjaga kerahasiaan pesan 

agar pesan tersebut tidak mudah diakses secara ilegal. Sistem kerja kriptografi adalah bagaimana data asli 

dapat disandikan menjadi bentuk data yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Perkembangan 

teknologi merambat semakin cepat sehingga kajian ilmu kriptografi terlibat pada berbagai konteks seperti 

militer, telekomunikasi, jaringan komputer, perbankan atau bahkan pada konteks pribadi. Berbagai jenis 

algoritma kriptografi juga terus berkembang sehingga perlu adanya evaluasi atai tindak lanjut untuk 

mendapatkan algoritma terbaik dalam pengamanan data. Beberapa algoritma kriptografi yang sering 

digunakan antara lain DES, Rijndael, Blowfish, RC4, Vigenere Cipher, Enigma, IDEA dan sebagainya. 

Blowfish merupakan salah satu algoritma enkripsi yang termasuk dalam golongan synmetric 

cryptosystem dan diciptakan oleh Bruce Scheneier. Algoritma Blowfish terus dianalisis sehingga dapat 

diterima sebagai algoritma enkripsi yang kuat. Selain itu, algoritma Blowfish dapat digunakan pada 

teknologi digital seperti komputer atau beberapa aplikasi yang dikembangkan seperti aplikasi Blowfish 

Advance CS yang bekerja pada sistem keamaan data. Salah satu keunggulan dari Blowfish adalah bahwa 

sampai saat ini belum ada attack yang dapat memecahkan algoritma Blowfish tersebut [1]. 

Berdasarkan beberapa ulasan tersebut, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana 

algoritma Blowfish bekerja pada aplikasi Blowfish Advance CS? Selanjutnya, dari rumusan masalah 
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tersebut, tujuan pengkajian beberapa literatur dalam makalah ini adalah untuk mendeskripsikan proses 

enkripsi dan dekripsi pada Blowfish. 

Adapun manfaat dari penulisan makalah ini yaitu  untuk memberikan wawasan mengenai sistem 

enkripsi dan dekripsi pada Blowfish yang memberikan banyak manfaat pada berbagai bidang khususnya 

pada bidang keamanan data. 

 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sejumlah algoritma kriptografi yang digunakan sebagai data enkripsi, hampir semuanya termasuk ke 

dalam dua kategori umum yaitu, sistem kunci publik dan sistem kunci rahasia. Algoritma kunci simetri 

merupakan salah satu kunci rahasia, karena pada sistem tersebut hanya terdapat satu kunci yang digunakan 

untuk melakukan baik proses deskripsi maupun enkripsi. Sistem dan teknik pada kunci simetri 

memberikan efiensi yang lebih baik dari beberapa kunci publik [2]. Blowfish merupakan salah satu contoh 

dari kunci simetri yang dapat menjaga keamanan data dengan baik.   

  

A. Algoritma Kunci Simetri 

Algoritma kunci simetri merupakan metode enkripsi yang menggunakan kunci yang sama baik untuk 

proses enkripsi maupun dekripsi, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1. ALGORITMA KUNCI SIMETRI 

 

Proses tersebut menunjukkan bahwa sebelum pesan dikirim, maka perlu dipilih satu kunci yang sama. 

Penggunaan satu kunci pada algoritma simetri ini membuat kecepatan operasi yang dibutuhkan lebih tinggi 

dibandingkan algoritma asimetrik. Selain itu, algoritma simetri dapat melakukan proses enkripsi dan 

dekripsi pada sejumlah data yang besar. Hal tersebut dikarenakan tidak akan adanya peningkatan kunci 

pada proses enkripsi dan dekripsi [2].  

Memilih ukuran bit optimal untuk kunci yang digunakan dalam enkripsi dan dekripsi diperlukan untuk 

mendapatkan perhitungan algortima yang efisein. Algoritma kunci simetri terbagi menjadi dua jenis yaitu, 

stream cipher dan block cipher.  Proses kerja stream chiper hanya melibatkan satu bit pesan sekali dalam 

satu waktu, sedangkan chiper block memproses beberapa bit yang dianggap sebagai satu unit dalam satu 

waktu [3]. Jika ukuran bit kunci sangat besar, kompleksitas algoritma akan meningkat. Namun, 

menggunakan algoritma simetri yang hanya melibatkan satu kunci memberikan kemudahan dalam proses 

enkripsi dan dekripsi pada sejumlah data besar dengan cara yang efisien dan aman. Algoritma enkripsi 

simetri yang terkenal dan sering digunakan adalah DES, AES, 3DES, dan Blowfish. Diantara keempat 

algoritma enkripsi tersebut, Blowfish memiliki algoritma terbaik karena hnya membutuhkan power 

consumption yang rendah dan waktu yang lebih singkat dalam proses pengolahan algoritma untuk 

melakukan enkripsi dan dekripsi [4]. 

 

B. Blowfish 

Blowfish merupakan cipher block simetri yang dapat digunakan secara efektif dalam proses 

pengamanan data. Blowfish membagi pesan atau informasi rahasia menjadi bagian-bagian dengan ukuran 

yang sama panjang selama proses enkripsi dan dekripsi berlangsung. Blowfish diciptakan oleh Bruce 

Scheiner pada tahun 1993 sebagai alternatif proses enkripsi yang cepat dan sedikit melibatkan algoritma. 

Blowfish tidak memiliki lisensi dan tersedia secara gratis sehingga dapat dengan mudah digunakan oleh 

siapapun.  

Blowfish sendiri terdiri atas dua bagian yaitu key-expansion dan data enkripsi yang mempunyai 

kriteria perancangan sebagai berikut [5]. 

1. Cepat, algoritma Blowfish memiliki ukuran block 64 bit dengan panjang kunci yang digunakan 

mencapai 448 bit. 

2. Compactness, Blowfish dapat dijalankan pada memori yang kapasitasnya  

3. Blowfish hanya menggunakan operasi sederhana, seperti : penambahan, XOR, dan lookup table. 

Chipetext 

Plaintext Plaintext 

A B ENKRIPSI DEKRIPSI 

KUNCI 
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4. Memiliki tingkat keamanan yang bervariasi dengan kunci yang dimiliki tidak sering terjadi 

perubahan. 

Algoritma key-expansion pada Blowfish digunakan untuk merubah kunci dengan ukuran 32 bit sampai 

448 bit menjadi beberapa array subkunci dengan ukuran maksimum 4168 bit. Algoritma Blowfish 

banyak menggunakan subkunci yang perlu dihitung dan dibangkitkan terlebih dahulu sebelum dilakukan 

enkripsi dan dekripsi [6]. Sedangkan enkripsi algoritma Blowfish merupakan jaringan Feistel yang 

melakukan proses iterasi pada fungsi enkripsi sederhana sebanyak 16 kali dengan ukuran block sebesar 64 

bit dan kunci yang digunakan memiliki panjang sampai 448 bit [7]. 

Selanjutnya S-box pada Blowfish terdiri atas 256 bit yang masing-masing berukuran 8 bit. S-box 

merupakan matriks yang berisi substitusi sederhana yang memetakan satu atau lebih bit dengan satu atau 

lebih bit yang lain [8]. Sedangkan P-array memuat 18 buah bit yang masing-masing berukuran 32 bit. 

Inisialisasi pertama dilakukan pada P-array dan kemudian dilanjutkan pada S-box untuk mendapatkan 

hasil tetap. Angka yang diperoleh berupa digit heksadesimal dari konstanta Pi (kecuali 3 angka didepan 

koma) yaitu, P1= 0x243f6a88, P2= 0x85a308d3, P3= 0x13198a2e, P4=0x03707344, dan seterusnya [9]. 

Sejauh ini Blowfish merupakan salah satu algoritma yang tidak mudah dipecahkan karena serangan 

(attack). Hal ini dikarenakan Blowfish memiliki krakteristik chiper berdasarkan jaringan Feitsel [7]. 

Sehingga algoritma Blowfish sangat cocok untuk aplikasi dimana kuncinya tidak sering dirubah seperti 

automatic file encryptor. Teknik enkripsi yang digunakan juga dapat mengubah gambar menjadi suatu 

gambar yang sulit dimengerti.  

 

C. Enkripsi Algoritma Blowfish 

Enkripsi adalah proses untuk menghasilkan cipherteks dari plainteks seperti yang diilustrasikan pada 

gambar 2. 

 

 

 

 
GAMBAR 2. PROSES ENKRIPSI BLOWFISH 

 

 Proses enkripsi sendiri bertujuan agar pesan atau data  dapat disampaikan dengan aman dan agar 

pihak ketiga tidak bisa membaca atau merubah isi pesan tanpa sepengetahuan si pemilik pesan. Lebih 

jauh, enkripsi algoritma Blowfish memiliki fungsi untuk mengiterasi 16 kali suatu  jaringan. Setiap 

putaran terdiri dari permutasi kunci-dependen dan substitusi kunci dan data-dependent. Semua operasi 

berupa  dan penambahan pada 32 bit words. Satu-satunya operasi tambahan adalah empat tabel 

pencarian data indeks terindeks untuk setiap putaran. Enkripsi algoritma Blowfish membagi  menjadi 

dua bagian 32-bit yaitu  dan  yang dilakukan dengan proses iterasi berikut  [7]. 

1. Untuk  : 

 
 

2. Tukar  dan  

3. Tukar  dan  (undo pertukaran terakhir.) 

 
 

4. Lakukan kombinasi ulang antara  dan  

Sebuah block dengan ukuran 64 bit yang secara keseluruhan nilainya 0, akan dienkripsi melalui 

subkunci yang diperoleh dari proses sebelumnya. Sebagai contoh, hasil chiperteks awal akan digunakan 

untuk mengganti posisi P1 dan P2 kemudian dienkripsi dengan subkunci yang berbeda dan selanjutnya 

hasil tersebut digunan untuk menggantikan P3 dan P4 begitu seterunya sampai seluruh nilai P-array dan 

S-box diganti [8]. Algoritma pada Blowfish juga melibatkan jaringan Feistel yang membagi menjadi 2 

blok dengan ukuran masing-masing sub blok adalah 32 bit. Sublok kiri (L) akan di-XOR dengan P1 dan 

ditransformasikan ke F-function menjadi sublok kanan. 

D. Dekripsi Algoritma Blowfish 

Dekripsi merupakan proses transitif dari enkripsi, dengan kata lain dekripsi berarti suatu proses untuk 

mendapatkan kembali plainteks dari chiperteks. Proses dekripsi pada algoritma Blowfish sama dengan 

proses enkripsi, tetapi urutan penggunaan  menjadi terbalik. Sifat jaringan Feitsel yang 

digunakan pada algoritma Blowfish memastikan bahwa setiap setengah proses iterasi perlu ditukar untuk 

proses selanjutnya. Sama halnya dengan enkripsi, dekripsi pun bertujuan agar pesan atau data dapat 

Kunci Plainteks Chiperteks 
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disampaikan dengan aman. Dekripsi Blowfish diilustrasikan pada gambar 3 dimana terlihat bahwa 

keduanya merupakan proses yang saling berkaitan. 

 

 

 

 

 
GAMBAR 3. PROSES DEKRIPSI BLOWFISH 

 

Secara keseluruahn algoritma Blowfish dilkukan dengan cara membalikkan 18 subkunci yang ada. Jika 

dianalisis lebih dalam, terdapat dua XOR yang harus dilakukan dan proses tersebut menggunakan F-

function yang sama baik pada proses enkripsi maupun dekripsi. Hal itu tidak menjadi masalah ketika 

subkunci yang digunakan diiubah berkali-kali, karena XOR subkunci dipindahkan sebelum terjadi proses 

penukaran antara dua subblok. Subkunci hanya akan mempenagarui pada proses input F-function tanpa 

merubah apapun informasi yang di-XOR. 

 

E. Blowfish Advance CS 

Algoritma Blowfish yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat diimplementasikan 

menggunakan salah satu program aplikasi yang disebut Blowfish Advance CS. Blowfish Advanced CS 

adalah program windows yang solid untuk mengenkripsi file yang menggunakan berbagai algoritma 

kriptografi yang kuat, termasuk blowfish. Blowfish Advance CS sendiri merupakan sebuah alat keamanan 

dan enkripsi yang dapat digunakan untuk melindungi seluruh data file yang tersimpan. Aplikasi Blowfish 

Advance CS dijalankan guna menjaga kerahasiaan pesan dalam data file yang ingin disampaikan oleh 

pihak pengirim pesan. Berikut  adalah beberapa kegunaan penting dari Blowfish Advance CS yaitu : 

1. Mengenkripsi file tunggal ataupun kumpulan file (folder) agar perangkat keras ataupun hard file 

tidak jatuh ke tangan yang salah. 

2. Mengenkripsi file tunggal atau kumpulan file (folder) agar tidak dicegat selama pengiriman oleh 

orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 

3. Menjaga file tunggal atau kumpulan file (Folder) agar tidak perlu dihapus ataupun terhapus. 

4. Menjaga semua space yang tidak digunakan agar file-file yang seharusnya tetap ada tidak perlu 

dihapus karena cukup dilakukan dienkripsi saja.  

Dalam mengenkripsikan suatu pesan pada file data ataupun folder melalui Blowfish Advance CS 

diperlukan langkah-lang berikut. 

1. Unduh aplikasi Blowfish Advance CS secara gratis. Selanjutnya, akan terbuka tools seperti pada 

gambar dibawah ini. Lanjutkan dengan memilih file yang ingin dienkripsi. Dalam hal ini sebagai 

contoh dipilih file “PESAN RAHASIA”. 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 4. TAMPILAN AWAL APLIKASI BLOWFISH ADVANCE CS 

 

 

 

Kunci Chiperteks Plainteks 
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GAMBAR 5. ISI PESAN DALAM FILE PESAN RAHASIA 

2. Klik gambar kunci tertutup berwarna merah di sudut kiri atas seperti pada gambar 3, masukkan 

password yang diinginkan, misalkan seperti pada gambar 6 berikut lalu klik OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 6. KOTAK PASSWORD UNTUK ENKRIPSI  

 

3. Ikuti langkah-langkah yang dibutuhkan hingga pada akhirnya file yang dienkripsi tidak bisa dibaca 

oleh orang lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara membuka file yang sudah dienkripsi tersebut 

dengan cara membuka file seperti biasanya. Data pada file yang dibuka telah berubah menjadi 

tulisan aneh yang tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak bertanggung jawab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 7. DATA FILE YANG TELAH DIENKRIPSI 

 

4. Untuk membuka kembali file yang dienkripsi, cukup buka kembali tools Blowfish Advance CS. 

Lalu klik tanda kunci terbuka berwarna hijau di sudut kiri atas seperti pada gambar 4, lalu 

masukkan password yang telah dibuat. Ikuti langkah-langkah yang diperlukan dan diakhiri dengan 

klik OK. 

5. Secara otomatis file yang telah dienkripsi telah kembali menjadi plain teks setelah melalui proses 

dekripsi. Untuk membuktikan hal ini, cukup dengan membuka kembali file “Aplikasi BACS” 

seperti membuka file biasanya. 

 

Blowfish sering digunakan karena memanfaatkan instruksi built-in pada mikroprosesor dalam proses 

shuffling dan telah teruji dari segi keamanannya [10]. Sehingga data file yang dikunci menggunakan 

aplikasi Blowfish Advance CS juga memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi karena pada saat proses 

pembuatan kunci atau key set-up pada algoritma Blowfish, kunci tersebut digabungkan dengan S-box dan 
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f-fungsi yang non invertible sehingga algoritma yang dibuat memiliki tingkat akurat dan variasi yang 

tinggi. Sebagai contoh, sebuah pesan pada data file yang sama ketika dienkripsi dua kali maka dekripsi 

pesan yang dihasilkan akan berbeda.   

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Hasil simulasi algoritma Blowfish pada aplikasi Blowfish Advance CS telah menunjukkan bahwa 

penggunaan Blowfish memberikan tingkat keamanan yang kuat sehingga memperkecil kemungkinan data 

file untuk terkena attack. Tetapi Blowfish juga memiliki beberapa keterbatasan diantaranya hanya dapat 

diaplikasikan pada satu perangkat yang sama. Selain itu, keterbatasan lain dari Blowfish adalah data file 

tidak bisa dibuka kembali apabila penerima maupun pengirim pesan teks tidak dapat mengingat password 

yang telah dibuat. Dalam hal ini sekiranya Blowfish perlu dikembangkan agar dapat mengikuti tuntutan 

perkembangan zaman dan diharapkan Blowfish dapat digunakan pada berbagai perangkat sesuai 

kebutuhan. 
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