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ABSTRAK
PERENCANAAN PROGRAM KRIIYroSISTEM UNTUK PENGAMANAN DATAjINFORMASI HASIL-HASIL
PENELITIAN LITBANG MENGGUNAKAN ALGORITMA TRIPLE DES. Program aplikasi ini merupakan
sebuah kriptosistem dengan algoritma Triple DES dan menggunakan modus ECB
(Electronic Code Book). Kriptosistem ini dapat mengirimkan file dengan format ekstension
apa saja baik yang sudah terkenripsi ataupun belum, melakukan enkripsi data gambar
file bitmap atau teks, serta melihat langkah -langkah perhitungan yang dapat
dituliskan. Triple DES adalah pengembangan yang efektif dan efisien dari DES kerena
algoritma yang sama tetapi pengoperasiannya dilakukan sebanyak 3 putaran sehingga
panjang kuncinya menjadi 168 bit dari 56 bit.

Kata Kunci:
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DES, Data Nuklir.

ABSTRACT
CRYPTOSYSTEM PROGRAM PLANNING FOR SECURING DATA/INFORMATION OF THE RESULTS OF
RESEARCH AND DEVELOMENT USING TRIPLE DES ALGORITHM. This software is a cryptosystem
that uses triple DES algorithm and uses ECB (Electronic Code Book) mode. This
cryptosystem can send a file with any extension whether it is encrypted or not, encrypt
the data that representating the picture of bitmap file or text, as well as view the
calculation that can be writed. Triple DES is an efficient and efective developments of
DES because same algorithm but the three times repeated operation causing the key
become 168 bit from 56 bit.

Key Words:
Bitmap, Cryptography, Cryptosystem, Decryption, Encryption, Electonic Code Book (ECB),
Triple DES.

PENDAHULUAN secara rahasia, atau dengan perkataan
lain suatu ilmu untuk menyimpan
dalam bentuk yang dapat diakses hanya
oleh pihak yang diinginkan clan
dirahasiakan dan lainnya [1].

RUMUSAN RANCANGAN

Berdasarkan latar belakang
masalah di atas maka dirancang suatu
kriptosistem yang menggunakan
algoritma triple DES dengan metode
ECB. Kriptosistem ini mempunyai fungsi
tambahan untuk mengirimkan file
melalui jaringan dan membuka file bmp
serta melakukan enkripsi ataupun
dekripsi data gambamya. Pembuatannya

Seiring perkembangan teknologi
komputer dan banyaknya pengguna
computer di dalam segal a bidang maka
memungkinkan berbagai macam tingkat
moral orang yang dapat mengakses file
atau data. Oleh kerena itu diperlukan
suatu metode untuk merahasiakan
informasi yang dianggap penting dan
hanya dapat diakses oleh orang yang
berkepentingan saja.

Metode terbaik untuk merahasia-
kan informasi adalah dengan meng-
gunakan kriptosistem. Kriptosistem
adalah metode yang digunakan untuk
menerapkan kriptografi [8]. Kriptografi
adalah suatu ilmu tentang menulis
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menggunakan
'Visual Basic 6.0.

bahasa pemrograman 1'ujuan unit ini adalah agar program
dapat mengirimkan file atau
menerima file melalui jaringan.
Pengiriman atau penerimaan file
hanya dapat dilakuan dalam
jaringan dengan protokol TCP/IP.
File yang dapat dikirimkan dapat
berupa file yang sudah terkenkripsi
maupun yang belum.

KOMPONEN RANCANGAN

Berdasarkan rumusan ran-
cangan di atas, maka unit-unit yang
dirancang dalam program ini adalah
unit file, unit algoritma triple DES, unit
enkripsi dan dekripsi file, unit pembuka
dan enkripsi serre dekripsi file bmp, unit
enkripsi dan dekripsi teks, dan unit
pengirimin file dalam jaringan.

SISTEM YANG DIRANCANG

Konsep dari sistem yang diran-
cang adalah bagaimana pengguna dapat
dengan mudah melakukan enkripsi
ataupun dekripsi file apa saja yang
diinginkan, kemudian dapat disimpan
secara lokal ataupun dikirimkan melalui
jaringan. Sistem yang dirancang
memiliki unit algoritma triple DES, unit
file, unit enkripsi dan dekripsi file, unit
pembuka dan enkripsi serta dekripsi file
bmp, unit enkripsi dan dekripsi teks,
dan unit pengiriman file.

Unit yang melakukan proses
enkripsi pasti memakai algoritma triple
DES dalam melakukan enkripsi data,
tetapi format data yang dienkripsi ini
harus disesuaikan dahulu dengan
format data yang dipakai dalam
algoritma triple des. Unit enkripsi dan
dekripsi file, unit pembuka dan enkripsi
serta dekripsi file bmp, dan unit enkripsi
dan dekripsi teks berfungsi untuk
mengubah format data yang akan
dienkripsi menjadi format data yang
dipakai dalam unit algoritma triple DES.

Tahapan pembuatan sistem ini
adalah membuat unit algoritma triple
des, unit file, unit enkripsi dan dekripsi
teks, unit enkripsi dan dekripsi file, unit
pembuka dan enkripsi serta dekripsi file
bmp, dan terakhir unit pengiriman file.

SPESIFIKASI RANCANGAN

Spesifikasi daTi perancangan
program aplikasi kriptografi dengan
menggunakan algoritma DES ini adalah:
1. Unit Algoritma Triple DES

Tujuan unit ini adalah melakukan
perhitungan enkripsi atau dekripsi
terhadap data.

2. Unit File
Tujuan unit ini adalah agar
pengguna dapat membuka file teks
baru, membuat file teks baru,
menyimpan file, dan mencetak file
teks.

3. Unit Enkripsi dan Dekripsi File
Tujuan unit ini adalah agar
pengguna dapat melakukan enkripsi
dan dekripsi file yang her-extension
apa saja dan menghasilkan output
file baru.

4. Unit Pembuka dan Enkripsi Serta
Dekripsi File bmp
Tujuan unit ini adalah agar
pengguna dapat melihat gambar dan
informasi struktur file bitmap yang
telah dibuka kemudian melakukan
enkripsi ataupun dekripsi data yang
merepresentasikan gambar sehingga
file gambar yang dienkripsi masih
dapat dibuka tetapi gambar yang
ditampilkan berbeda dengan
aslinya.

5. Unit Enkripsi dan Dekripsi Teks
Tujuan unit ini adalah agar
pengguna dapat mendapatkan hasil
enkripsi ataupun dekripsi daTi teks
yang ada dalam area teks tanpa
membuat file teks terlebih dahulu.
Teks yang dapat dienkripsi bisa
karakter apa saja yang terdapat
dalam kode ASCII.

6. Unit Pengiriman File

UNIT ALGORITMA TRIPLE DES

Program aplikasi ini adalah
kriptosistem yang menggunakan algo-
ritma triple DES sehingga dapat
dikatakan "otak" daTi program aplikasi
ini adalah algoritma triple DES. Unit ini
berfungsi untuk melakukan enkripsi
atau dekripsi data dengan menggunakan
algoritma triple DES clan menghasilkan
data basil enkripsi atau dekripsi yang
benar.
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UNI'i FILE

Unit ini berfungsi agar
pengguna dapat membuka file teks barn,
membuat file teks barn, penyimpanan
file, dan mencetak file teks. Landasan
teoritik yang digunakan adalah
pengertian mengenai file teks dan file
binari.

File teks adalah file yang
memuat teks. File teks sering disebut
sebagai file ASCII. File ASCII adalah file
yang disimpan dalam sebuah format
ASCII. File ASCII memuat karakter yang
direpresentasikan melalui kode ASCII-
nya[7J.

Triple DES adalah [6] algoritma
kriptografi yang menggunakan kunci
simetris, artinya untuk melakukan
enkripsi atau dekrlpsi data nilai kunci
yang digunakan adalah sarna. Algoritma
triple DES adalah pengembangan dari
algoritma DES yang menggunakan key
sepanjang 64 bit (56 bit d~aplikasikan)
dan block cipher sepanjang 64 bit
dengan cara melakukan 3 kali operasi
DES untuk secara efektif meningkatkan
panjang kunci menjadi 168 bit.

Algoritma triple DES tidak
dirancang untuk menggantikan DES,
tetapi untuk memperpanjang masa
hidupnya, meningkatkan keamanannya,
dan mempertahankan empat modus
operasinya yaitu ECB (Electronic Code
Book), CBC (Cipher Block Chaining), CFB
(Cipher Feedback), dan OFB (Output
Feedback). Salah satu keuntungan
algortima triple DES adalah
meningkatkan keamanan dengan
penambahan biaya paling minim apabila
kriptosistem yang digunakan
sebelumnya adalah dengan algoritma
DES.

File binari adalah file yang
mengandung lebih dari teks biasa, file
binari dapat mengandung informasi
kode tambahan untuk foto, suara,
spreadsheet, teks pengolah kata, clan
sebagainya[2]. File Binari dapat berarti
hila digunakan perangkat lunak yang
dapat menterjemahkan format file
terse but. File gambar seperti BMP atau
JPEG adalah file binari sehingga
membutuhkan program grafts untuk
mengeditnya. Semua program executable
dan file yang mengandung banyak data
numerik disimpan dalam file binari.

Persamaan file teks dengan File
binari adalah keduanya disusun dari
simbol yang dapat dibaca mesin yaitu 1
clan O. Perbedaan antarafile teks dengan
file binari adalah file binari disimpan
dalam format yang menggambarkan data
clan hanya dapat diartikan oleh aplikasi
tertentu sedangkan file ASCII dapat
diartikan oleh aplikasi apapun yang
dapat melihat data mentah di dalam
filenya (seperti notepad). File binari
menggunakan semua bit dalam 1 byte
sedangkan file ASCII hanya
menggunakan 7 bit dalam 1 bytenya.

Banyak file mengandung
kombinasi dari format binari clan format
teks. File tersebut biasanya dianggap
sebagai file binari meskipun
mengandung data dalam format teks.
Berdasarkan landasan teoritik diatas
dapat diambil dua kesimpulan yang
berguna bagi perancangan unit ini,
yaitu: pertama semua file tersusun atas
bit-bit yang dibuat format byte (8 bit),
yang kedua adalah file teks tersusun

Dasar dari aIgoritma enkripsi
clan dekripsi triple DES sarna dengan
DES oleh karena itu diperlukan
pernahaman terlebih dahulu rnengenai
algoritma DES.

Skerna dari Enkripsi DES
adalah rnerninta dua input untuk fungsi
enkripsinya yaitu teks asli untuk
dienkripsi clan kuncinya. Pada DES teks
asli harus dengan panjang 64 bit clan
kuncinya dengan panjang 64 bit.

Setelah rnernbuat perhitungan
enkripsi clan dekripsi aIgoritma DES,
enkripsi Triple DES dapat diterapkan
sebagai berikut [6]:
1. Mengenkripsi block dengan key

bernilai K1
2. Mengdekripsi block dengan key

bernilai K2
3. Mengenkripsi block dengan key

bernilai K3
Proses dekripsi triple DES adaIah
kebalikan dari proses enkripsinya
yaitu [6]:

1. Mengdekripsi block dengan key
bernilai K3

2. Mengenkripsi block dengan key
bernilai K2

3. Mengdekrpsi block dengan key
bernilai K1
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atas byte-byte dari kode ASCII yang
dapat dibuka hanya dengan
menampilkan data mentah file tersebut.

Cara unit ini membuka file teks
adalah dengan menampilkan data
mentah di dalam filenya. Dalam
menyimpan file sebenarnya yang
dilakukan adalah dengan, menulis ke
dalam sebuah media penyimpanan
semua byte-byte yang akan menyusun
file tersebut. Sedangkan dalam
mencetak file teks adalah dengan
mengirimkan byte-byte yang menyusun
file teks kepada printer untuk dicetak.

Unit ini berfungsi untuk
melakukan enkripsi atau dekripsi file
dengan extension apa saja dan
menghasilkan output file barn. Pada
dasarnya semuafile tersusun dari bit-bit
dalam format byte, byte-byte inilah yang
akan dienkripsi dalam program aplikasi
ini.

Cara unit enkripsi dan dekripsi
file dengan extension apa saja ini
melakukan enkripsi adalah dengan
mengu bah nilai setiap byte ya..Tlg
disimpan dalam file dengan
menggunakan unit algoritma triple DES
sehingga hasil akhirnya adalah file yang
tidak dapat diterjemahkan artinya oleh
aplikasi apapun (Lihat Gambar 1).

UNIT ENKRIPSI DAN DEKRIPSI FILE

File Matriks byte berisi

byte file
Arnbil bytenya

Matriks berisi byte
yang sudah diubah

nilainya

Masukkan ke dalamfile
output

Lakukan proses enkripsi

File yang bytenya sudah terenkripsi tidak
dapat dibaca oleh aplikasi apapun

Gambar 1. Bagan Cara Melakukan Enkripsi File

UNIT ENKRIPSI DAN DEKRIPSI FILE
BITMAP

setiap titik. Untuk gambar bewarna dan
grayscale setiap titik memerlukan lebih
dari 1 bit [4J.

File bitinap (.bmp) adalah tipe
file yang digunakan dalam sistem
operasi windows untuk menyimpan
informasi gambar bitinap [4J.

File bitmap terdiri dari
BITMAPFILEHEADER, kemudian
BITMAPINFOHEADER atau
BITMAPV4HEADER atau
BITMAPV5HEADER. Setelah struktur
header informasi bitmap struktur
berikutnya adalah array dari RGBQUAD
yang disebut juga tabel warna. Tabel
warna kemudian diikuti oleh array
kedua yaitu array penunjuk warna (data
bitinap yang sebenarnya) [4J.

File bitmap adalah file yang
diben perhatian khusus dalam program
aplikasi ini kerena program aplikasi ini
mengenkripsi hanya data yang
merepresentasikan gambar dalam file
bitmap bukan keseluruhan file bitmap,
sehingga diperlukan pemahaman
terhadap bitmap, file bitmap, dan
struktur file bitmap.

Bitmap adalah sebuah
representasi gambar yang terdiri atas
baris dan kolom dari titik. Nilai dari
setiap titik (baik diisi ataupun tidak)
disimpan di dalam satu atau lebih bit.
Untuk gambar satu warna sederhana
satu bit cukup untuk merepresentasikan
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Gambar 2. Ilustrasi Format File Bitmap
Sumber: Anonymous, Bitmap Storage,

htt ://msdn.microsoft.com/librar /default.as ?url=/librar
/enus/gdi/bitmaps 4vlh.asp, 26 Maret 2004.

dalam bentuk bilangan yang mewakili
warna pada struktur RGBQUAD. Array
penunjuk warna mewakili setiap pixel
didalam bitmap. Jumlah bit dalam array
indeks warna sarna dengan jumlah dari
pixel dikalikan dengan jumlah bit yang
diperlukan untuk melakukan indeks ke
struktur RGBQUAD. C;ontohnya, sebuah
bitmap hitam putih berukuran 8x8
mempunyai array penunjuk warna
berukuran 8*8* 1 =64 bit, satu bit
diperlukan untuk menunjuk 2 warna.
Bitmap berukuran 32x32 dengan 16
warna memiliki array indeks warna
sebesar 32 *32 * 4 = 4096 bit, 4 bit
menunjuk 16 warna [4].

Dalam melakukan enkrlpsi data
yang merepresentasikan gambar pada
file bmp, cara yang dilakukan adalah
dengan mengubah nilai setiap bit array
penunjuk warna dengan menggunakan
sebuah algoritma kriptografi sehingga
hasil akhimya adalah file BMP yang
informasi penunjuk warna setiap
pixelnya sudah berubah (Lihat Gambar
3).

Windows 95, Windows NT 4.0
menggantikan strukur BITMAP
INFO HEADER dengan struktur
BITMAPV4HEADER. Windows 98/Me,
Windows 2000/XP menggantikan
strukur BITMAPINFOHEADER dengan
struktur BITMAPV5HEADER[4]. Anggota
dari struktur BITMAPFILEHEADER
menetapkan yang berhubungan dengan
file yaitu dua byte pertama kode file
karakter BM, ukuran file daIam byte.

Anggota dari struktur
BITMAPINFOHEADER menetapkan lebar
dan tinggi dari bitmap daIam pixel,
format warna (jumlah bit per pixel untuk
warna) dari perangkat tampilan, apakah
data bitmap dikompresi sebelum
disimpan dan tipe kompresi yang
digunakan, jumlah byte dari data
bitmap, resolusi perangkat tampilan,
dan jumlah warna yang
direpresentasikan daIam data.

Struktur ROBQUAD
menetapkan nilai intensitas ROB untuk
setiap warna perangkat pelukis [4].

Array penunjuk warna
berhubungan dengan sebuah warna

Matriks yang berisi semua
byte array penunjuk warna

~--

Gambar 3. Bagan Cara Melakukan Enkripsi File Gambar BMP
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UNIT ENKRIPSI DAN DEKRIPSI TEKS Cara unit enlaipsi clan delaipsi
teks ini melakukan enlaipsi adalah
setiap karakter yang diketikkan
diteIjemahkan menjadi bilangan byte
sesuai format ASCII, selanjutnya baru
dilakukan proses enlaipsi dengan
menggunakan algoritma triple DES
terhadap bilangan byte terse but (Lihat
Gambar 4).

Teks adalah representasi ka-
rakter dari kode ASCII. ASCII adalah
kode angka yang merepresentasikan
karakter alfabet. Setiap karakter di-
tentukan angka yang merepresen-
tasikannya dari 0 sampai dengan 127,
seba&ai contoh kode ASCII untuk M
adalah 77 [1].

6 Terjemahkan menjadi byte
sesuai dengan format ASCII

r

Terjemahkan menjadi
karakter sesuai fannat ASCII

Gambar 4. Bagan Cara Melakukan Enkripsi Teks

UNIT PENGIRIMAN FILE diimplementasikan secara luas. Contoh
sebuah alamat IP adalah 192.168.42.254
[4].

KESIMPULAN

Program aplikasi ini harus dapat
mengirimkan file baik yang sudah
terenkripsi ataupun yang belum melalui
jaringan dengan protokol TCPjIP. Nama
jaringan yang menggunakan protokol
TCP lIP adalah internet.

Internet merupakan jaringan
komputer yang menghubungkan
sejumlah jaringan komputer loka!
dengan router atau bridge. Internet
pertama kali dikembangkan oleh
Defense Advanced Research Projects
Agency (DARPA) dan dinamakan
ARPANET. Jaringan tersebut
menggunakan suatu protokol atau
aturan-aturan tertentu dalam
menyeragamkan komunikasi data
antarkomputer. Protokol itulah yang
kemudian dikenal dengan nama
Transmission Control ProtocoljInternet
Protocol (TCPjIP)[4].

IP adalah bagian dari protokol
TCP lIP dan merupakan protokol
terpenting di dalam TCPjIP. IP
men gurus pengalamatan dalam Internet.
Versi yang telah digunakan selama ini
adalah IPv4. Baru-barn ini telah
dikembangkan IPv6 yang telah
distandarisasi, namun masih belum

Kesimpulan yang diperoleh
setelah dilakukan perancangan dan
pembuatan program kriptosistem
dengan algoritma triple DES ini adalah:
1. Program aplikasi ini dapat

membuka file txt, rtf, dan bmp.
2. Program aplikasi ini tidak bisa

mencegah seorang penyadap
melakukan intercept terhadap pesan
yang dikirim. Tetapi, program
aplikasi ini bisa mempersulit
penyadap dalam membaca pesan
karena pesan telah dienkripsi.

3. Program aplikasi ini dapat
mengenkripsi file apapun dengan
baik.

4. Program aplikasi ini bisa digunakan
sebagai alat pengiriman di dalam
jaringan internet.

5. Selain fungsi utamanya sebagai
program aplikasi kriptografi,
program aplikasi ini juga dapat
membantu orang memahami
sktruktur file BM?
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7.

Program aplikasi ini dapat dengan
mudah diganti algoritma
perhitungan enkripsinya dengan
cara mengganti unit algoritma triple
DES dengan algoritma enkripsi yang
lain.
Program yang dirancang dapat
berfungsi dengan baik dan sesuai
dengan spesifikasi yang dirancang.
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DISKUSI
~ M. Husna AI-Hasa (P2TBDU)

1. Bagaimana proses pengolahan datanya?
2. Keuntungan apa yang dapat diperoleh daTi system tersebut?
3. Sejauh mana tingkat keakuratan danjaminan keamanan yang dapat dicapai?

Tumpal
1. Proses pengacakannya menggunakan algoritma Triple Des dengan panjang kunci

maksimum 64 bit dan panjang pes an 64 bit juga.
2. Dapat merahasiakan atau menyembunyikan arti suatu data-data yang memang

perlu dirahasiakan.
3. Tingkat kerahasiaan sangat tergantung pacta informasi apa yang diperoleh si

pemecah kerahasiaan ini. Namun sampai saat ini, belum acta orang yang dapat
memecahkan kerahasiaan ini.
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