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Abstrak— Di dalam dunia digital, semua macam bentuk informasi, baik berupa tulisan, 

gambar maupun suara semuanya akan disimbolkan menggunakan kode biner. David A. 

Huffman sebagai pembuat algoritma Huffman, memberikan alternatif pilihan dalam 

pemampatan data yang dapat berguna dalam pengiriman dan penyimpanan data. 

Pemampatan data tersebut, diperlukan transformasi atau perubahan antara data asli dengan 

data hasil pemampatan. Proses transformasi dalam bidang pemampatan data dapat 

dipadankan dengan proses enkripsi dalam bidang kriptografi. Sebagai salah satu algoritma 

pemampatan yang cukup tua, algoritma Huffman memiliki prinsip-prinsip yang dapat 

diaplikasikan dalam bidang enkripsi data walaupun perlu dilakukan beberapa adaptasi, 

terlebih mengenai implementasinya agar lebih praktis. Makalah ini membahas tentang 

pemampatan data teks algoritma Huffman dalam dunia kriptografi, dan tujuan dalam 

kajian literatur ini adalah untuk mendeskripsikan bahwa algoritma Huffman sebagai 

algoritma pemampatan data dapat dimanfaatkan dengan baik dalam dunia kriptografi dan 

dapat melindungi data teks dari hecker dan creaker. 

Kata kunci: Pemampatan Data, Algoritma Huffman, Kriptografi 

I. PENDAHULUAN 

Dewasa ini arus perkembangan era digital sangatlah pesat, baik pada perangkat keras maupun 

perangkat lunak. Akses internet pun hampir menjadi suatu komponen yang tidak terpisahkan, baik dalam 

kehidupan perkantoran maupun pendidikan sekalipun. Berbagai macam informasi berupa tulisan, gambar 

ataupun suara terus menerus dikirim dan diterima untuk berbagai macam kebutuhan, dan dalam makalah 

ini akan dibahas mengenai data teks. 

Dalam dunia digital yang salah satunya adalah dunia komputer, semua macam informasi, baik berupa 

tulisan, gambar ataupun suara semuanya disimbolkan dengan kode biner, yaitu deretan angka 0 dan 1. 

David A. Huffman sebagai pembuat algoritma Huffman menawarkan suatu metode untuk membangun 

kode-kode yang optimum. Pada saat kode-kode yang optimum digunakan, jumlah digit yang diperlukan 

dalam pengkodean menjadi lebih sedikit. Hal ini sangat berguna dalam pengiriman ataupun penyimpanan 

data. Huffman menjelaskan suatu metode untuk menentukan pegkodean simbol yang optimum berdasarkan 

probabiltas kemunculan kode tersebut di dalam sekumpulan kode. Hasil akhir dari algoritma Huffman 

adalah kamus kode yang optimum untuk kumpulan kode. Jika karakter-karakter pada data teks dikodekan 

dengan kode huffman, maka panjang keseluruhan kumpulan kode menjadi lebih pendek. Sehingga hal itu 

bisa menyebabkan ukuran penyimpanan data lebih kecil atau waktu pengiriman data lebih singkat, dengan 

kata lain telah terjadi pemampatan data. Dalam penelitian sebelumnya mengenai pemampatan data teks 

yang dilakukan pada file teks berukuran asli 172012 byte, setelah dikompresi dengan beberapa metode, dan 

hasil menunjukkan bahwa memampatkan data menggunakan metode Huffmanlah yang ukurannya menjadi 

paling kecil yaitu 113056 byte [1].  

Kegiatan penyimpanan maupun pengiriman data teks secara digital juga mempunyai banyak resiko, 

sama seperti halnya aktivitas dalam jaringan internet tentang keamanan komunikasi. Hal ini terlihat apabila 

dalam aktivitas tersebut terdapat informasi atau data penting bersifat rahasia dapat diakses oleh pihak yang 

tidak berkepentingan, karena hal-hal seperti yang saat ini menjadi hal yang sedang marak dilakukan, 

seperti halnya yang sering kita dengar adalah hecker dan cracker [2]. Dalam hal ini perlindungan data teks 

dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah algoritma keamanan data yang sering digunakan, yaitu 

kriptografi [3]. Algoritma kriptografi adalah algoritma yang dapat melakukan sebuah pengamanan pada 

file yang akan di lindungi. Dalam algoritma ini data akan dilindungi akan disandikan, guna melindungi 

kerahasiaan dari data itu sendiri. Dalam bidang kriptografi, tidak hanya algoritma Huffman yang telah 

dicoba dimanfaatkan. Terdapat beberapa algoritma pemampatan data lainnya, yaitu algoritma Lampel-Ziv, 

algoritma Shannon-Fano-Elias, dan algoritma Aritmetic coding 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada makalah ini, akan membahas tentang literatur dan studi kasus penelitian sehubungan dengan 

judul diatas. Jadi, dalam tulisan ini akan menjabarkan tentang algoritma pemampatan data, algoritma 

Huffman, penerapan algoritma Huffman dalam kriptografi, perbandingan algoritma Huffman dengan 

algoritma lain yang berdasarkan pada literatur-literatur yang sehubungan dengan penjabaran diatas. 

A. Algoritma Pemampatan Data 

Bidang pemampatan data merupakan salah satu bidang yang fundamental dalam Teri Informasi. Teori 

Informasi sendiri merupakan cabang dari ilmu matematika yang lahir pada era 1940-an melalui kerja dari 

Claude Shannon di Laboratorium Bell. Pemampatan data merupakan salah satu cabang Teori Informasi 

karena pemampatan data berkecimpung dengan masalah redundansi dalam suatu informasi. Informasi yang 

redundan memakan bit ekstra untuk mengkodekannya dan jika bit ekstra tersebut dapat dihilangkan berarti 

telah terjadi pengurangan ukuran informasi. 

Dalam dunia pemampatan data terdapat dua macam teknik pemampatan data, yaitu lossy data 

compression dan lossless data compression. Lossy data compresion adalah teknik pemampatan yang 

membolehkan terjadinya kehilangan beberapa bit data dengan imbal balik berupa tingkat pemampatan 

yang cukup tinggi. Algoritma lossy tersebut dapat diterapkan dalam bidang multimedia karena file-file 

multimedia biasanya masih dapat dinikmati walaupun ada beberapa bit yang hilang. 

Selain itu, algoritma lossless data compression adalah teknik pemampatan data yang tidak 

membolehkan terjadinya kehilangan data baik dalam proses pemampatan maupun proses dekompresi. 

Aplikasi dari lossless data compression sekarang sangatlah luas, seperti dalam aplikasi archiving seperti 

Winzip, WinRar, dan WinAce. Contoh dari algoritma lossless data compression cukup banyak, misalnya 

saja algoritma Huffman yang akan dibahas dalam makalah ini. Pada dasarnya algoritma Huffman adalah 

membuat kode dengan representasi bit yang lebih pendek untuk karakter ASCII yang sering muncul di 

dalam file dan membuat kode dengan representasi bit yang lebih panjang untuk karakter ASCII yang jarang 

muncul di dalam file [4]. 

Secara umum, proses pemampatan data terdiri dari proses mengambil aliran (stream) dari simbol-

simbol dan mentransformasikannya menjadi kode-kode. Jika tingkat pemampatannya cukup efektif, stream 

keluarannya akan memiliki ukuran yang lebih kecil dari stream masukkannya. Keputusan untuk meng-

output-kan suatu kode didasarkan pada sebuah model. Model sendiri adalah sebuah koleksi data dan aturan 

yang memproses simbol-simbol masukkan dan menentukan kode yang harus di-output-kan. Program 

pemampatan menggunakan model untuk mendefinisikan secara akurat setiap simbol dan kode yang akan 

dihasilkan yang didasarkan beberapa probabilitas. Garis besar proses pemampatan data dapat dilihat dalam 

gambar berikut. 

 

GAMBAR 1. PROSES PEMAMPATAN DATA 

 

B. Algoritma Huffman  

Pada bidang kriptografi pemapatan data bukan hanya dilakukan dengan algoritma huffman, ada 

beberapa algoritma pemapatan data yang telah digunakan dalam bidang kriptografi antara lain: 

1. Algoritma Lampel-Ziv 

Algoritma ini dalam dunia kriptografi salah satunya dilakukan dengan pseudo random shuffle. 

Dengan teknik tersebut , didapatkan bahwa teknik pseudo random shuffle ini dapat diaplikasikan 

dengan cukup baik. Algoritma Lempel Ziv ini banyak digunakan dalam kompresi seperti gzip, 

kompresi gambar GIF  dan standar modem V.42 [5]. 

2. Algoritma Shanoon-Fane Elias 

Algoritma Shannon-Fano adalah pemapatan data yang sudah cukup tua jika dibandingkan 

dengan algoritma huffman, tingkat pemapatan data algoritma ini masih kurang baik, akan tetapi dari 

segi kriptografi algoritma shanoon-fano elias ini memiliki keamanan yang cukup baik [6]. 

3. Algoritma Arithmetic Coding 

Algoritma ini adalah algoritma yang dikembangkan sebagai pengganti dari algoritma huffman. 

Aritmatika Coding adalah salah satu yang paling penting teknik yang memainkan peran penting dalam 
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kompresi data lossless [7]. Pengaplikasian algoritma ini dalam bidang kriptografi sama dengan 

pengaplikasiannya dengan algoritma Lampel-Ziv yaitu sama-sama menggunakan umpan pembangkit 

bilangan semu pada proses pengkodean 

Namun dalam makalah ini pemapatan data yang akan di kaji adalah pemapatan data algoritma Huffman. 

B.1 Pohon Biner 

Binary tree atau pohon biner adalah sebuah pohon struktur data dengan setip simpul memiliki paling 

banyak dua anak.  Dua anak dari simpul ini dinamakan kiri dan kanan. Simpul dapat juga disebut dengan 

nodes. Jika hubungan antar nodes digambarkan maka akan menyerupai pohon. Tiap nodes di dalam satu 

pohon memiliki atau tidak memiliki anak atau orangtua. Tiap nodes nanti memiliki maksimal satu 

orangtua, sedangkan jumlah anak yang dapat di miiki suatu nodes bersifat tidak terbatas. Pohon biner 

adalah pohon berakar di mana setiap nodes cabangnya mempunyai paling banyak dua buah anak. Suatu 

nodes atau simpul adalah titik-titik yang saling terhubung dalam suatu pohon.  Daun adalah nodes yang 

tidak memiliki anak.  Suatu nodes dikatakan sebagai anak jika berada dibawah simpul yang lain. 

Sedangkan nodes sendiri dapat dikatakan sebagai orangtua jika nodes tersebut berada di atas nodes yang 

lain.  Nodes akar adalah suatu nodes yang berada dipuncak pohon, sehingga nodes yang lain adalah anak 

atau keturunan dari nodes itu sendiri. 

                  
        GAMBAR 2. POHON BINER 
 

B.2 Pohon Biner Huffman 

Penyimpanan data dalam komputer disimpan pada ukuran satuan bytes. Menurut David A. Huffman, 

pengkodean huffman adalah suatu teknik pemapatan data lossless yang memanfaatkan kenyataan bahwa 

tidak semua byte muncul dengan frekuensi yang  sama dalam suatu data [4]. Pemapatan ukuran data dapat 

dicapai memvariasikan panjang kode yang mewakili simbol-simbol didalam data tersebut. Kemudian 

simbol yang lebih sering muncul dikodekan dengan jumlah bit yang lebih sedikit. Berikut ini langkah-

langkah dalam pemapatan data. 

1. Membuat daftar frekuensi kemunculan setiap simbol. 

2. Setelah didapatkan informasi data frekuensi kemunculan simbol-simbol, bangun suatu pohon biner 

Huffman dengan langkah sebagai berikut. 

a. Buat daftar daun yang mewakili setiap simbol di dalam data. Asosiasikan setiap daun dengan 

frekuensi kemunculan simbol yang diwakilinya. 

b. Pilih dua daun (atau nodes)  yang memiliki frekuensi terendah. Keluarkan simpul-simpul 

tersebut dari daftar.  

c. Buat sebuah simpul baru yang mewakili gabungan dari kedua datun yang dikeluarkan 

sebelumnya. 

d. Jadikan kedua daun yang dikeluarkan sebagai anak dari nodes baru. Asosiaskan nodes baru 

dengan total frekuensi dari kedua anaknya. 

3. Ulangi proses di atas sampai hanya tersiswa satu buah nodes. Nodes ini akan menjadi nodes yang 

teratas maka disebut sebagai nodes akar. 

C. Penerapan Algoritma Huffman dalam Kriptografi dengan kunci berupa bit-bit pen-Shuffle 

Kriptografi berasal dari bahas Yunani, crypto dan graphia. Crypto berarti secret (rahasia) dan 

graphia berarti writing (tulisan), jadi kriptolgi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan [8].  

Dalam kriptografi akan dijumpai beberapa istilah-istilah penting antara lain adalah plaintext, ciphertext, 

enkripsi, dekripsi, cryptanalysis, dan cryptology. Plaintext adalah data yang dapat dibaca, sedangkan 

teknik untuk menjadikan data tidak dapat dibaca disebut enkripsi. Data yang telah dienkripsi disebut 

ciphertext, dan teknik untuk mengembalikan ciphertext menjadi plaintext disebut dekripsi. Cipher 

merupakan algoritma kriptografi, yakni fungsi matematika yang berperan dalam enkripsi dan dekripsi 

data. Pelaku yang ahli dalam bidang kriptografi disebut cryptographer. Cryptanalysis adalah ilmu untuk 

memecahkan ciphertext menjadi plaintext dengan tidak melalui cara yang semestinya, sedangkan orang 

yang menguasai ilmu ini disebut Cryptanalyst. Cabang matematika yang meliputi kriptografi dan 

cryptanalysis disebut Cryptology, sedangkan orang yang menguasai ilmu ini disebut cryptologist. 

Ada dua jenis pengkodean Huffman: statis dan adaptif. Pada kode Huffman statis, Pohon Huffman 

tetap sama di keseluruhan proses pengkodean, sementara pada kode Huffman adaptif, pohon Huffman 

Keterangan: 

4,5,6,7 = Daun 

2,3  = Nodes/simpul 

1 = Nodes akar 
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berubah sesuai dengan data yang diolah. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang pengkodean Huffman 

statis dan adaptif, lihat [9, 10, 11].Penerapan algoritma Huffman dalam kriptografi dapat dilakukan 

dengan beberapa metode alternatif. Di antara cara-cara tersebut ada metode yang menghilangkan 

pemampatan teks demi alasan keamanan dan ada yang tidak menghilangkan pemampatan teks. Namun 

secara umum yang menjadi kunci untuk melakukan enkripsi dan dekripsi dalam algoritma Huffman ini 

adalah pohon Huffman yang dibentuk.  

Penerapan algoritma Huffman untuk melakukan enkripsi didapatkan dari [12]. Proses enkripsi 

dengan cara ini memiliki tahapan-tahapan yang mirip dengan melakukan kompresi dengan menggunakan 

algoritma Huffman. Perbedaannya adalah adanya shuffling (pengacakan) terhadap pohon Huffman. 

Pengacakan terhadap pohon Huffman ini dilakukan sebelum terjadinya proses pengkodean. Hasil 

pengacakan akan menjadi pohon Huffman yang baru yang akan digunakan dalam proses pengkodean. 

Proses pengacakan pohon Huffman di dasarkan pada sebuah kunci yang dipilih. Kunci yang dipakai 

adalah sebuah kunci binari dengan panjang sebanyak simpul interior yang ada di dalam pohon Huffman. 

Setiap bit dari kunci tersebut akan menandakan apakah suatu simpul interior beranak dua yang 

berkoresponden perlu di-shuffle. Bila kunci benilai 1 simpul interior tersebut akan di-shuffle dan 

sebaliknya bila bernilai 0 tidak akan dilakukan shuffling terhadap simpul interor tersebut. Proses 

shufflling yang dimaksud di sini adalah melakukan pertukaran tempat antara simpul anak dari suatu 

simpul interior.  

Tingkat keamanan enkripsi terletak pada panjang kuncinya, sehingga panjang kunci maka semakin 

terjaga kerahasiaan data. Pengenkripsian dengan menggunakan teknik pengkodean Huffman dapat 

diserang dengan menggunakan metode chosen-plaintext attack. Untuk mengatasi hal tersebut, ada dua 

langkah yang dapat diambil, Pertama, adalah dengan menggunakan pembangkit bilangan acak semu 

(pseudo random). Bilangan yang dibangkitkan adalah sepanjang m di mana m adalah sebuah integer yang 

lebih panjang dari tinggi pohon atau dari panjang terbesar dari kode-kode bit yang ada. Setelah itu, 

dilakukan proses exclusive or antara bilangan yang dibangkitkan tadi dengan m bit pertama dari keluaran 

yang dihasilkan algoritma Huffman. Kedua yang ditambahkan adalah dengan memberikan skema 

pertukaran, seperti pertukaran yang ada di bab sebelumnya, hanya saja pertukaran (swapping) ini 

dilakukan setiap kali ada kode bit yang dienkripsi 

 

III. PEMBAHASAN 

 

Pemapatan data dilakukan untuk merubah ukuran data dari data berukuran besar menjadi ukuran 

yang lebih kecil, sehingga penggunaan memori lebih minimal. Pemapatan data dalam menggunakan 

pohon huffman pada penelitian ini mengambil  sebuah contoh, kita memiliki data teks “PENDIDIKAN 

MATEMATIKA”. Kemudian data teks tersebut  dikodekan dalam kode ASCII akan menjadi: 

0101000001000101010011100100010001001001010001000100100101001011010000010100111000100

000010001101010000010101010001000101010011010100000101010100010010010100101101000001 

Data PENDIDIKAN MATEMATIKA menurut kode ASCII memiliki ukuran sebesar 168 bit. Kemudian 

kita akan memapatkan data tersebut ke dalam kode Huffman  sesuai dengan langkah-langkah huffman 

teori yang dikaji. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membut daftar frekuensi kemuculan simbol-

simbol dalam data tersebut. 
TABEL 1. TABEL FREKUENSI KEMUNCULAN SIMBOL PADA TEKS “PENDIDIKAN MATEMATIKA” 

 
Setelah didapatkan daftar frekuensi simbol, kita buat daun-daun yang mewakili setiap simbol serta 

mengasosiasikan daun tersebut dengan frekuensi kemunculan simbol seperti tampak pada gambar berikut: 

 
GAMBAR 4. DAFTAR DAUN SIMBOL PADA DATA “PENDIDIKAN MATEMATIKA” 

Kemudian dari daun P dan <sp> dibuat nodes baru yaitu P<sp> yang akan menjadi orangtua node dari P 

dan <sp> , menyisipkan ke dalam daftar sesuai dengan urutan frekuensinnya sehingga akan tampak pada 
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gambar seperti gambar 3. 

 
GAMBAR 5. LANGKAH KEDUA MEMBUAT POHON BINER HUFFMAN 

PADA DATA “PENDIDIKAN MATEMATIKA” 

Selanjutnya kita lakukan hal yang sama secara berulang sehingga terbentuk satu pohon biner Huffman 

 
GAMBAR 6. LANGKAH KETIGA MEMBUAT POHON BINER HUFFMAN 

PADA DATA “PENDIDIKAN MATEMATIKA” 

Pohon biner yang terbentuk setelah dilakukan langkah-langkah membuat pohon biner secara berulang 

sebanyak sepuluh langkah dan kemudian pada cabang pohon biner huffman diberikan kode biner  yaitu 

deretan angka 0 dan 1. 

 
GAMBAR 7. POHON BINER HUFFMAN PADA DATA “PENDIDIKAN MATEMATIKA” 

Setelah membuat dan menganalisa pohon biner Huffman, kita dapat membuat tabel kode Huffman 

sebagai berikut. 
Tabel 2. Tabel Kode Huffman 

 
Jadi kalimat “PENDIDIKAN MATEMATIKA” jika direpresentasikan dengan algoritma Huffman 

menjadi: 

100011101111000101000101001110111110010101100111110010110011101001110 

Data yang dihasilkan setelah dilakukan pemapatan data dengan menggunakan algoritma Huffman sebesar 

69 bit. Jika dibandingkan dengan 168 bit  sebelum dilakukakn pemapatan, maka data ini jauh lebih 

pendek dari data sebelum dilakukan pemapatan.  

Dari transformasi code ASCII “PENDIDIKAN MATEMATIKA” ke Algoritma huffman yang 

menghasilkan 69 bit selanjutnya diterapkan dalam kriptografi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

keamanan data dari orang yang tidak memiliki kepentingan dalam mengakses data tersebut. Dalam kajian 

ini penulis akan menggunakan pohon Huffman dan dilakukan pengaman terhadap data teks tersebut. 

Penerapan Algoritma Huffman dalam Kriptografi dengan kunci berupa bit-bit pen-Shuffle 

Dari langkah sebelumnya mengenai pembutan pohon Huffman pada gambar 7, maka untuk 

melakukan proses shuffling hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah dengan memberikan nomor 

pada setiap simpul interior dalam pohon Huffman. Perlu diperhatikan bahwa simpul interior yang diberi 

nomor hanyalah simpul interior yang memiliki dua anak. Proses penomoran sendiri dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melakukan traversal terhadap pohon Huffman dan 

memberi nomor dari atas ke bawah, kiri ke kanan.  



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

PT-38 

 

Setelah penomoran dilakukan hal berikutnya yang dilakukan adalah melakukan shuffling 

berdasarkan kunci binari yang ada. Misalnya kunci yang akan digunakan untuk men-shuffling pohon di 

atas adalah ‘101101010’. Dengan melakukan shuffling tersebut, akan terbentuklah pohon Huffman seperti 

berikut ini 

 
GAMBAR 8. POHON HUFFMAN HASIL SHUFFLING 

Pohon Huffman hasil shuffling di atas akan digunakan sebagai pohon acuan dalam melakukan 

pengkodean. Patut di catat bahwa proses shuffling pada pohon Huffman tidak akan membuat proses 

pemampatan terganggu karena yang dilakukan dalam proses shuffling hanyalah pertukaran tempat dalam 

satu simpul interior sehingga tidak akan mengubah panjang kode untuk setiap karakternya. 

1. Tingkat Keamanan Enskripsi 

Dalam contoh di diatas, panjang kunci yang digunakan hanyalah 9 bit sehingga kemungkinan 

kunci di tebak dengan cara exhaustive search adalah 2
9
 atau  1024 kemungkinan. Angka 1024 

tersebut tentu masih kecil apalagi dengan teknologi yang canggih seperti saat. Oleh karena itu, 

penentuan panjang kunci untuk algoritma Huffman ini sangatlah penting. 

Seperti disebutkan sebelumnya, panjang kunci pada algoritma enkripsi dengan Huffman 

bergantung kepada banyaknya simpul interior. Banyak simpul interior dari pohon Huffman sendiri 

bergantung kepada banyaknya karakter yang akan dikodekan. Bila menggunakan satu karakter adalah 

1 byte maka terdapat kemungkinan 256 perbedaan karakter, sehingga didapatkan maksimum jumlah 

simpul interior dari pohon Huffman sebanyak 255. Dengan jumlah simpul interior sebanyak itu, akan 

didapatkan panjang kunci sebanyak 2
255

. Akan tetapi, pada kenyataannya pada sebuah berkas tidak 

selalu ditemui variasi karakter sebanyak itu. Namun demikian, variasi sebanyak 1024 karakter 

berbeda sudah cukup untuk memberikan keamanan, terutama bila hanya digunakan untuk data-data 

sehari-hari seperti email ataupun berkas-berkas multimedia.  

Dari pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa enkripsi dengan menggunakan algoritma 

Huffman cukup aman bila diserang dengan exhaustive search attack atau brute force attack. Akan 

tetapi, ada cara lain untuk melakukan penyerangan terhadap algoritma ini, yaitu dengan 

menggunakan metode chosen-plaintext attack (serangan yang dilakukan oleh seorang kriptanalis 

yang dapat memilih plaintext untuk dienkripsikan yang kemudian akan mengarahkannya ke 

penemuan kunci). Sehingga masih ada kemungkinan data atau pesan tersbut dapat ditemukan oleh 

orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. 

2. Peningkatan Keamanan 

Pada peningkatan keamanan ini yang memiliki dua langkah, seperti yang telah diungkapkan 

dalam kajian pustaka. Tahap pertama yang menggunakan pembangkit bilangan acak semu (pseudo 

random), dan tahap kedua dengan memberikan skema pertukaran, seperti pertukaran yang ada di bab 

sebelumnya, hanya saja pertukaran (swapping) ini dilakukan setiap kali ada kode bit yang dienkripsi. 

Untuk melakukan hal tersebut, setiap simpul interior yang dilewati ketika menelusuri pohon Huffman 

dalam proses enkripsi diasosiasikan dengan kunci binari. Jadi, simpul interior pertama yang dilewati 

oleh suatu karakter yang dienkripsi akan diasosiasikan dengan bit pertama dari kunci dan begitu pula 

dengan simpul interior yang lain. Sama dengan proses shufflling di penjelasan sebelumnya, untuk 

setiap bit kunci yang bernilai 1 maka anak dari simpul interior yang berasosiasi akan dipertukarkan, 

dan bila bernilai nol tidak akan dipertukarkan. Misalnya kita akan mengenkripsi string ‘P’ dengan 

pohon Huffman yang ada pada gambar 8. Ketika ‘P’ dikodekan, simpul-simpul interior yang dilewati 

adalah simpul 1, 3, 6, dan 8. Simpul 1 akan diasosiasikan dengan kunci 1 sementara simpul 2 akan 

diasosiasikan dengan kunci 0. Hal tersebut berarti anak dari simpul 1 akan dipertukarakan sementara 

anak dari simpul 2 tidak. Hasil pertukaran tersebut diperlihatkan pada ilustrasi di bawah ini. 
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GAMBAR 9. POHON HUFFMAN HASIL SHUFFLING KETIKA “P” DIKODEKAN 

Terlihat jelas perbedaan kode biner setelah di-shuffle dengan setelah ditingkatkan keamaannnya. 

Ketika “P” dikodekan setelah di-shuffle didapatkan kode binernya “0101”, namun ketika “P” 

dikodekan setelah ditingkatkan keamanannya didapatkan kode binernya “1001”.  

Langkah selanjutnya adalah mengkodekan karakter ‘E’. Pengkodean karakter ini akan 

menggunakan pohon Huffman setelah pengkodean karakter ‘P’. Simpul-simpul yang dilewati ketika 

mengkodekan ‘E’ adalah 1, 3, 7, dan 9. Masing-masing simpul tersebut akan diasosiasikan dengan 

kunci 3, 7, dan 9 atau berlanjut dari hasil pengkodean karakter ‘P’sebelumnya. Simpul-simpul yang 

anaknya akan dipertukarkan adalah simpul 1, 3, 7 dan 9 sehingga akan membentuk sebuah pohon 

Huffman seperti di bawah ini. 

 
GAMBAR 10. POHON HUFFMAN HASIL SHUFFLING KETIKA “E” DIKODEKAN YANG DIAMBIL SETELAH “P” 

DIKODEKAN 

Begitulah seterusnya sampai pada huruf terakhir yaitu huruf A. jika masing-masing huruf 

dikodekan dengan benar, maka ketika huruf A yang terakhir dikodekan akan menghasilkan algoritma 

di bawah ini. 

 
GAMBAR 11. POHON HUFFMAN HASIL SHUFFLING KETIKA HURUF TERAKHIR “A” DIKODEKAN YANG 

DIAMBIL SETELAH “K” DIKODEKAN 

 

Setelah semua huruf dari kata “PENDIDIKAN MATEMATIKA” dikodekan, maka akan didapatakan 

kode Huffman baru yaitu:  

1011 0001 1111 101 110 101 100 100 101 0110 1110 111 111 110 1010 110 111 110 110 100 110 

Ternyata setelah ditingkatkan keamanan data, maka dapat disimpulakan bahwa angka yang sama 

dalam kode biner belum tentu huruf yang sama dalam plaintext dan sebaliknya angka yang berbeda 

dalam kode biner belum tentu berbeda dalam plaintext.  
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TABEL 3. PERBANDINGAN KEAMANAN PEMAPATAN DATA DALAM ALGORTIMAN HUFFMAN 

 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pemampatan data teks algoritma Huffman dalam dunia kriptografi sangat diperlukan dewasa ini, 

terlebih era digital yang semakin canggih. Informasi yang panjang bisa dipampatkan dengan 

menggunakan algoritma Huffman sehingga lebih praktis digunakan. Setelah data teks dipampatkan, maka 

untuk lebih menjaga kerahasiaan digunakan algortima kriptografi. Sebagaimana kriptografi kegunaannya 

untuk melindungi data dari berbagai serangan, sehingga orang-orang yang tidak berhak tidak bisa 

menemukan isi data teks tersebut.  

Untuk menjaga kerahasiaan data digunakan bit-bit pen-shuffle, sehingga kerahasiaannya akan lebih 

terjamin dari pada sebelum di-shuffle. Namun, data teks sebelum di-shuffle dan setelah di-shuffle huruf 

yang sama mempunyai angka yang sama dalam kode binner yang menyebabkan data tersebut masih bisa 

dipecahkan oleh kriptanalis walaupun tidak mengetahui kuncinya. Sehingga untuk lebih menjaga 

kerahasiaan data, maka ditingkatkanlah keamanan data tersebut dengan mertukaran pada jalur yang 

dilewati ketika satu karakter dikodekan. Sebagai hasil pertukaran tersebut didapatkan kode biner yang 

sama belum tentu huruf yang sama dalam plaintextnya dan sebaliknya kode biner yang berbeda belum 

tentu huruf yang berbeda dalam plaintextnya. Dengan demikian kriptanalis tidak akan bisa memecahkan 

kode tersebut tanpa mengetahui kuncinya. 

Dalam artikel ini hanya mengkaji algoritma Huffman dalam memampatkan data teks kemudian 

untuk lebih menjaga kerahasiaan data digabungkan dengan kriptografi. Sementara algoritma pemampatan 

data teks tidak hanya algortima Huffman, maka diharapakan kepada para pembaca yang ingin mengkaji 

algoritma pemampatan data teks supaya menggunakan algoritma yang lain seperti: Algoritma Lampel-

Ziv, Algoritma Shanoon-Fane Elias, dan Algoritma Arithmetic Coding kemudian digabungkan dengan 

kriptografi. 
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