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ABSTRAK 

 

Prabowo, Hendro Eko. 2015. “Enkripsi Teks Menggunakan Metode Vigenere 

Cipher dengan Pembentukan Kunci Tiga Tahap”. Skripsi. Pendidikan Teknik 

Informatika dan Komputer. Jurusan Teknik Elektro: Fakultas Teknik. Universitas 

Negeri Semarang. 

Pembimbing : Feddy Setio Pribadi, S.Pd., M.T. 

 

Kata Kunci : vigenere cipher, pembentukan kunci, data teks, Babbage-Kasiski. 

 

Tindakan pencurian data sering terjadi dengan memanfaatkan teknologi 

informasi khususnya pada informasi berupa teks yang merupakan bentuk penting 

dari informasi digital. Penerapan prosedur keamanan dapat membantu dalam 

memberikan keamanan pada data berupa teks salah satunya menggunakan teknik 

kriptografi dengan metode vigenere cipher. Namun, metode vigenere cipher 

memiliki kelemahan pada hasil enkripsi yang berpeluang diprediksi memanfaatkan 

metode Babbage-Kasiski. Sehingga metode vigenere cipher kurang aman apabila 

digunakan untuk menyandikan informasi teks. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan metode vigenere cipher dengan melakukan modifikasi terhadap 

kunci enkripsi yang digunakan. Kunci enkripsi dibentuk melalui tiga tahap 

pembentukan dengan memanfaatkan metode caesar cipher, vigenere cipher dan 

columnar transposition cipher. Hasil simulasi menunjukkan bahwa algoritma 

modifikasi vigenere cipher tidak dapat diprediksi dengan metode Babbage-Kasiski. 

Akan tetapi pada algoritma vigenere cipher terlihat bahwa terdapat perulangan kata 

pada hasil enkripsi dengan rata-rata terbesar informasi dapat diprediksi sebesar 30 

kata. Kelebihan algoritma modifikasi vigenere cipher dalam penelitian ini adalah 

hasil enkripsi tidak memiliki pola rangkaian perulangan kata sehingga tidak dapat 

diprediksi menggunakan metode Babbage-Kasiski. Oleh karena itu, algoritma 

modifikasi vigenere cipher lebih aman dari pada algoritma vigenere cipher yang 

telah ada. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan teknologi informasi dan komunikasi memberikan perubahan besar 

dengan meningkatnya pemanfaatan jaringan komputer. Dampak positifnya adalah 

informasi dapat dibagi melalui jaringan komputer dalam bentuk informasi digital. 

Pada saat yang sama keuntungan ini juga digunakan untuk melakukan tindakan 

ilegal misal peretasan informasi transaksi bank, username dan kata kunci (Saravan, 

2013). Hal yang lebih membahayakan adalah beberapa orang mencuri informasi 

dengan tujuan membangun jaringan kegiatan teroris (Chunli, 2012). Sehingga perlu 

diterapkan prosedur keamanan pada informasi khususnya informasi berupa teks 

yang merupakan bentuk penting dari informasi digital (Jing, 2012). 

Keamanan informasi didapatkan salah satunya dengan menerapkan teknik 

kriptografi pada informasi. Kriptografi adalah ilmu dan seni mengubah pesan atau 

informasi untuk membuatnya aman dan kebal dari serangan (Forouzan, 2007). 

Terdapat dua faktor utama dalam teknik kriptografi yaitu enkripsi dan dekripsi. 

Enkripsi atau penyandian merupakan proses pengubahan informasi agar tidak 

terbaca. Hasil dari enkripsi berupa informasi yang disandikan atau cipher text. 

Cipher text dapat diambil informasinya dengan cara membalik sandi tersebut 

menggunakan algoritma kriptografi yang sama. Proses pembalikan sandi sehingga 

didapatkan informasi yang nyata ini biasa disebut proses dekripsi (Nishika, 2013). 

Pada umumnya kriptografi dibedakan menjadi dua jenis yaitu kriptografi 

simetris (symmetric key cryptography) dan kriptografi kunci tidak simetris 

(asymmetric key cryptography) (Tyagi, 2014). Kriptografi kunci simetris 

merupakan algoritma kriptografi yang menggunakan kunci yang sama dalam proses 

enkripsi dan dekripsi. Berbeda dengan kriptografi kunci tidak simetris yaitu 

algoritma yang menggunakan dua kunci yang berbeda yaitu private key dan public
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key dalam proses enkripsi dan dekripsi. Public key adalah kunci yang digunakan 

untuk proses enkripsi. Sedangkan private key adalah kunci yang digunakan untuk 

mendekripsi informasi yang disandikan dengan tujuan mendapatkan informasi. 

Oleh karena itu private key sebaiknya hanya diketahui oleh pendekripsi informasi 

yang disandikan (Forouzan, 2007). 

Caesar cipher dan vigenere cipher merupakan contoh metode kriptografi 

kunci simetris dengan model penggantian karakter atau subtitusi (substitution). 

Metode caesar cipher menggunakan kunci berupa angka sebagai nilai untuk 

mengganti karakter pesan dengan karakter yang lain. Hal yang berbeda pada 

vigenere cipher karena menggunakan abjad sebagai kunci penyandian untuk 

melakukan penggantian atau subtitusi karakter pesan (Katz, 2015). Contoh metode 

kriptografi kunci simetris yang lain adalah columnar transposition cipher. Metode 

tersebut menyandikan pesan dengan cara mengubah susunan karakter pada pesan 

atau transposisi karakter (transposition) (Tanenbaum, 2011). 

Pemberian prosedur keamanan untuk memenuhi kebutuhan kemanan 

informasi berupa teks dapat dilakukan dengan menerapkan teknik kriptografi. Salah 

satunya dengan cara menerapkan vigenere cipher sebagai model yang digunakan 

untuk proses enkripsi dan dekripsi. Namun, metode vigenere cipher memiliki 

kelemahan pada hasil enkripsi (cipher text). Cipher text memiliki rangkaian kata 

berulang yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sandi tersebut (Bruen, 

2005). Penggabungan teknik kriptografi model subtitusi dan transposisi akan 

memberikan hasil keamanan yang lebih baik (Pramanik, 2014). Oleh karena itu, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah 

kebutuhan keamanan pada informasi berupa teks menggunakan metode vigenere 

cipher yang lebih aman. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan bahwa metode vigenere cipher 

memiliki kelemahan yaitu terdapat perulangan kata pada sandi yang dihasilkan 
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sehingga dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sandi tersebut, maka perlu 

didapatkan metode modifikasi vigenere cipher yang lebih aman daripada vigenere 

cipher yang telah ada. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk membentuk metode vigenere cipher yang lebih aman, maka perlu 

adanya batasan masalah yang digunakan dalam melakukan penelitian antara lain : 

 Simulasi dibangun menggunakan perangkat lunak Netbeans 7.4 dan 

Java Development Kit (JDK) versi 7. 

 Modifikasi vigenere cipher dilakukan untuk membentuk kunci baru 

yang digunakan pada enkripsi teks. 

 Karakter yang digunakan adalah karakter sesuai dengan ASCII yaitu 

!”#$ %&’()*+,-./:>;<?=@[]\^_`{~}|; 0-9; A-Z; a-z dengan jumlah 

karakter sebanyak 95. 

 Pengujian modifikasi vigenere cipher dilakukan pada hasil enkripsi 

atau cipher text. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan algoritma vigenere cipher 

dengan melakukan modifikasi terhadap kunci enkripsi yang digunakan. Sehingga 

akan didapatkan metode enkripsi yang lebih aman dari algoritma vigenere cipher 

yang sebelumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai metode 

untuk mendapatkan prosedur keamanan yang lebih aman. 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Laporan penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai 

berikut : 

 BAB I Pendahuluan terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan, manfaat, batasan masalah dan sistematika penulisan laporan. 

 BAB II Landasan Teori berisi mengenai teori-teori penunjang yang 

terkait dalam penelitian ini seperti proses enkripsi dan dekripsi 

vigenere cipher, caesar cipher dan columnar transposition cipher. 

 BAB III Metode Penelitian yang memberikan penjelasan tentang 

langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penelitian seperti 

penentuan kondisi batas, pembuatan simulasi enkripsi dan analisis 

hasil simulasi. 

 BAB IV Hasil dan Pembahasan membahas mengenai hasil modifikasi 

vigenere cipher beserta pembahasannya. 

 BAB V Kesimpulan dan Saran berisi tentang hal-hal penting dari 

kesimpulan penelitian dan saran yang digunakan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Kriptografi merupakan sebuah kata yang mengarah pada ilmu dan seni dalam 

mengubah pesan menjadi lebih aman dan kebal terhadap penyerangan. Terdapat 

beberapa komponen dalam kriptografi seperti terlihat pada Gambar 2.1. 

Berdasarkan Gambar 2.1 menunjukkan bahwa dalam kriptografi terdapat 

komponen plaintext, ciphertext, sender, receiver, encryption, dan decryption. 

Plaintext dan ciphertext adalah sebuah pesan dimana pesan asli sebelum diubah 

menjadi sandi disebut plaintext dan setelah dirubah menjadi sandi disebut 

ciphertext. 

 

Gambar 2.1 Komponen Kriptografi (Forouzan, 2007) 

Proses mengubah pesan menjadi sandi dibutuhkan sebuah kunci (key) yang 

berbentuk sebuah angka atau serangkaian angka. Plaintext akan dikirim oleh 

sesorang yang disebut sender dengan menggunakan algoritma enkripsi. Sedangkan 

receiver adalah orang yang menggunakan algoritma dekripsi untuk mengubah sandi 

menjadi pesan. Encryption dan decryption merupakan sebuah algoritma yang 

digunakan untuk mengubah pesan menjadi sandi dan sandi menjadi pesan 

(Forouzan, 2007). 

Penelitian ini menggunakan algoritma vigenere cipher yang telah 

dimodifikasi menggunakan beberapa algoritma kriptografi lain. Algoritma yang 

digunakan adalah caesar cipher dan columnar transposition cipher. Algoritma
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tersebut digunakan untuk membentuk kunci yang akan digunakan dalam proses 

enkripsi dan dekripsi pesan. 

 

2.1 Caesar Cipher 

Caesar cipher adalah salah satu teknik kriptografi lama. Teknik ini pertama 

kali digunakan oleh Julius Caesar untuk menyampaikan informasi rahasia. Setiap 

karakter pada informasi yang disampaikan oleh Caesar diubah dengan menggeser 

tiga karakter kekanan dari karakter asli. Sehingga dengan metode ini, karakter “A” 

menjadi “D”, “B” menjadi “E”, “C” menjadi “F” dan seterusnya (Tanenbaum, 

2011). 

Metode caesar cipher hanya menggunakan karakter huruf A, B, C, ..., Z dan 

dapat disamakan dengan angka 0, 1, 2, ..., 25. Kunci (K) yang digunakan pada 

metode ini berupa kunci bernilai integer. Misal terdapat pesan atau plain text (P) 

“SIX” dan digeser sejauh tiga karakter kekanan maka cipher text (C) adalah “VLA”. 

 

𝑆𝐼𝑋 → (18, 8, 23)
𝐾=3
→  (18 + 3;  8 + 3;  23 + 3) = (21,11,0) → 𝑉𝐿𝐴 

Gambar 2.2 Perhitungan Matematis Enkripsi Pesan "SIX" (Bruen, 2005) 

 

Pada Gambar 2.2 merupakan salah satu contoh perhitungan matematis 

penerapan metode caesar cipher. Contoh tersebut terdapat nilai 23 + 3 = 26, 

namun karakter yang digunakan caesar cipher hanya dapat disamakan sampai 

angka 25. Oleh karena itu, nilai 26 dimodulo dengan 26 dan mendapatkan nilai 0 

yaitu karakter “A” (Bruen, 2005). Dekripsi pesan didapatkan dengan menggeser 

cipher text ke kiri sejauh nilai K. 

 

𝑉𝐿𝐴 → (21,11,0)
𝐾=3
→  (21 − 3;  11 − 3;  0 − 3) = (18,8,23) → 𝑆𝐼𝑋 

Gambar 2.3 Perhitungan Matematis Dekripsi Cipher Text "VLA" (Bruen, 2005) 
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Proses dekripsi pesan pada Gambar 2.3 terdapat nilai 0 − 3 = 23. Nilai 

tersebut didapatkan dari 0 − 3 = −3 dan hasilnya dimodulo dengan 26. Hasil yang 

didapatkan adalah 23 yang dapat disamakan dengan huruf “X” (Bruen, 2005). 

Model matematis dari proses enkripsi caesar cipher dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan : 

𝐶 = 𝐸(𝑃, 𝐾) = (𝑃 + 𝐾) 𝑚𝑜𝑑 26    (2.1) 

Sedangkan proses dekripsi metode caesar cipher dapat menggunakan 

persamaan (Katz, 2015) : 

𝑃 = 𝐷(𝐶, 𝐾) = (𝐶 − 𝐾) 𝑚𝑜𝑑 26     (2.2) 

 

2.2 Vigenere Cipher 

Vigenere cipher merupakan teknik kriptografi sederhana yang lebih aman. 

Dikembangkan dari metode caesar cipher, metode ini menggunakan karakter huruf 

sebagai kunci enkripsi. Vigenere cipher juga merupakan polyalphabetic substition 

cipher (Salomon, 2003). Karakter huruf yang digunakan pada vigenere cipher yaitu 

A, B, C, ..., Z dan disamakan dengan angka 0, 1, 2, ..., 25. Proses enkripsi dilakukan 

dengan menulis kunci secara berulang. Penulisan kunci secara berulang dilakukan 

hingga setiap karakter pada pesan memiliki pasangan sebuah karakter dari kunci. 

Selanjutnya karakter pada pesan dienkripsi menggunakan metode caesar cipher 

dengan nilai kunci yang telah dipasangkan dengan angka (Katz, 2015). 

 

Gambar 2.4 Contoh Enkripsi Menggunakan Vigenere Cipher (Bruen, 2005) 

Contoh enkripsi pada Gambar 2.4, karakter pesan “Y” dienkripsi dengan 

kunci “E” dan menghasilkan cipher text “C”. Hasil enkripsi didapatkan dari 

karakter pesan “Y” bernilai 24 dan karakter kunci “E” yang bernilai 4. Masing-
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masing nilai karakter ditambahkan 24 + 4 = 28. Karena 28 lebih besar dari pada 

26 yang merupakan jumlah karakter yang digunakan, maka 28 dibagi dengan 26. 

Sisa pembagian tersebut adalah 2 yang merupakan nilai karakter “C”. Proses 

enkripsi dapat dihitung dengan persamaan berikut (Stalling, 2011) : 

𝐸𝑖 = (𝑃𝑖 + 𝐾𝑖) 𝑚𝑜𝑑 26     (2.3) 

dimana 𝐸𝑖, 𝑃𝑖 dan 𝐾𝑖 merupakan karakter hasil enkripsi, karakter pesan dan karakter 

kunci. Sedangkan proses dekripsi dapat menggunakan persamaan berikut : 

𝐷𝑖 = (𝐶𝑖 −𝐾𝑖) 𝑚𝑜𝑑 26     (2.4) 

dengan 𝐷𝑖 adalah karakter hasil dekripsi, 𝐶𝑖 adalah karakter cipher text atau sandi, 

𝐾𝑖 adalah karakter kunci. 

 

2.3 Columnar Transposition Cipher 

Enkripsi transposition cipher tidak mengganti huruf plain text untuk 

menghasilkan cipher text layaknya subtitution cipher. Hasil enkripsi transposition 

cipher didapatkan dari menyusun ulang karakter plain text dengan posisi yang 

berbeda (Sinkov, 1966). Plain text akan ditulis dalam matrik dengan panjang kolom 

sesuai dengan panjang karakter kunci yang digunakan. Penulisan plain text ditulis 

dari baris per baris dimulai dengan baris pertama. Cipher text columnar 

transposition cipher dihasilkan dari penyusunan ulang plain text. Kolom yang 

disusun pertama adalah kolom yang berhubungan dengan karakter sesuai urutan 

abjad (Gaines, 1956). 
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Gambar 2.5 Enkripsi Columnar Transposition Cipher (Pramanik, 2014) 

Contoh enkripsi pada Gambar 2.5 menggunakan pesan “MEET ME AT 

NEXT MID NIGHT” dan kunci “FANCY”. Penyusunan dimulai dari kolom yang 

berhubungan dengan karakter urutan pertama pada abjad yaitu “A”, kemudian “C”, 

“F”, “N” dan “Y”. Hasil dari enkripsi tersebut adalah 

“EATITNIHMEXNETMGMEDT”. 

Model matematis proses enkripsi columnar transposition cipher 

menggunakan persamaan (Kester, 2013): 

𝐶𝑡 𝑜𝑓 𝑃 =  

(

 
 

𝑌𝑜 …………… 𝑌𝑙
𝑋𝑝𝑜1

 …………….  𝑋𝑝𝑙1
𝑋𝑝𝑜2

 ……………..  𝑋𝑝𝑙2.                                     ..                                     ..                                     .
𝑋𝑝𝑜𝑚

 ……..……… 𝑋𝑝𝑙𝑚)

 
 

   (2.5) 

Keterangan :  

 𝐶𝑡 𝑜𝑓 𝑃 = Columnar Transposition dari pesan 

 𝑌0  = Karakter pertama dari kunci 

  𝑌𝑙  = Karakter terakhir dari kunci 

  𝑋𝑝𝑜1  = Karakter pertama dari pesan yang berelasi dengan 𝑌0 

   𝑋𝑝𝑙1  = Karakter pertama dari pesan yang berelasi dengan 𝑌𝑙 
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  𝑋𝑝𝑜𝑚  = Karakter terakhir dari pesan yang berelasi dengan 𝑌0 

  𝑋𝑝𝑙𝑚  = Karakter terakhir dari pesan yang berelasi dengan 𝑌𝑙 

Jika pada persamaan (2.5) 𝐶𝑡 𝑜𝑓 𝑃 didefinisikan sebagai 𝐶𝑡𝑃𝑖 dengan 𝑖 adalah 

kolom pada persamaan (2.5). Maka cipher text dari proses enkripsi tersebut dapat 

dimodelkan sebagai : 

𝐶𝑝 = {𝐶𝑡𝑃1 + 𝐶𝑡𝑃2 + 𝐶𝑡𝑃3 +⋯+ 𝐶𝑡𝑃𝑚}   (2.6) 

 

2.4 Modifikasi Vigenere Cipher 

Modifikasi vigenere cipher digunakan untuk membentuk kunci baru dengan 

tujuan agar kunci tidak berulang. Kunci baru akan digunakan pada proses enkripsi 

dan dekripsi informasi teks yang dimasukkan pengguna. Pada pembentukan kunci 

enkripsi vigenere cipher  terdapat tiga tahap yaitu pembentukan kunci pertama, 

kunci kedua dan kunci akhir (final key).  

Kunci pertama dibentuk dengan memanfaatkan metode caesar cipher dimana 

plain text pada proses ini adalah kunci masukan dari pengguna (𝐾𝐼). Proses dimulai 

dengan mengulang kunci masukan pengguna (𝐾𝐼) sampai panjang kunci sesuai 

dengan panjang pesan. Setelah panjang kunci sesuai dengan panjang pesan, kunci 

dienkripsi menggunakan metode caesar cipher. Nilai pergeseran yang digunakan 

berdasarkan posisi karakter kunci tersebut. 

 

Gambar 2.6 Pembentukan Kunci Pertama Menggunakan Caesar Cipher 

Gambar 2.6 merupakan contoh pembentukan kunci pertama menggunakan 

metode caesar cipher. Plain text “LAGI” merupakan kunci yang dimasukan 

pengguna dan diulang sampai memenuhi panjang pesan yang akan dienkripsi yaitu 
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15 karakter. Key yang digunakan adalah nilai posisi dari masing-masing karakter 

pada plain text, misal pada posisi kelima adalah karakter “L”. 

Memanfaatkan persamaan (2.1) dengan jumlah karakter yang digunakan 

adalah 26 karakter, maka model matematis pembentukan kunci pertama yaitu : 

𝐾1 = 𝐸(𝐾𝐼, 𝑖) = (𝐾𝐼 + 𝑖) 𝑚𝑜𝑑 26    (2.7) 

dimana 𝐾1 adalah kunci pertama, 𝐾𝐼 adalah kunci dari masukan pengguna dan 𝑖 

adalah posisi karakter kunci. 

Jika 𝐾1 digunakan sebagai pesan yang akan dienkripsi dengan memanfaatkan 

persamaan (2.3), maka pembentukan kunci kedua (𝐾2) dimodelkan sebagai : 

𝐾2𝑖 = 𝐸𝑖 = (𝐾1𝑖 +𝐾𝐼𝑖) 𝑚𝑜𝑑 26    (2.8) 

dengan 𝐾1𝑖 adalah karakter kunci pertama ke-i, 𝐾𝐼𝑖 adalah karakter kunci masukan 

pengguna ke-i dan i adalah bilangan integer. Kunci kedua (𝐾2) akan dirubah setiap 

posisi karakternya untuk mendapatkan kunci terakhir (final key). 

Pengubahan posisi karakter kunci kedua menggunakan metode columnar 

transposition cipher dengan 𝐾𝐼 sebagai kuncinya. Pada persamaan (2.5) apabila 

pesan menggunakan 𝐾2 maka : 

𝐶𝑡 𝑜𝑓 𝑃 = 𝐶𝑡 𝑜𝑓 𝐾2 = 𝐶𝑡𝑃𝑖     (2.9) 

sehingga final key dapat dibentuk dari persamaan (2.6) sebagai berikut : 

𝐹𝐾 = 𝐶𝑝 = {𝐶𝑡𝑃1 + 𝐶𝑡𝑃2 + 𝐶𝑡𝑃3 +⋯+ 𝐶𝑡𝑃𝑚}  (2.10) 

Proses penyandian informasi menggunakan modifikasi vigenere cipher 

dilakukan dengan menyandikan informasi dengan dasar operasi penyandian 

menggunakan algoritma vigenere cipher. Jika pada persamaan (2.3) nilai 𝐾𝑖 adalah 

final key, sehingga dapat dimodelkan sebagai : 

𝐾𝑖 = 𝐹𝐾 = {𝐾1 + 𝐾2 + 𝐾3 +⋯+ 𝐾𝑚}   (2.11) 

dan informasi yang dimasukkan pengguna adalah 
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𝑃 = {𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 +⋯+ 𝑃𝑚}    (2.12) 

maka hasil enkripsi infomasi adalah : 

𝐸𝐾{𝐸1 + 𝐸2 + 𝐸3 +⋯+ 𝐸𝑚} = ∑ (𝑃𝑖 + 𝐹𝐾𝑖) 𝑚𝑜𝑑 26
𝑚
𝑖=1  (2.13) 

dengan 𝑚 adalah karakter terakhir pada pesan. Dekripisi sandi dilakukan dengan 

memanfaatkan fungsi balik modulus. Apabila fungsi modulus dimodelkan sebagai 

(Kromodimoeljo, 2009): 

𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 𝑟       (2.14) 

dimana 𝑟 adalah remainder atau residue dari pembagian 𝑎 oleh 𝑛, sehingga : 

𝑟 = 𝑎 − 𝑛𝑞       (2.15) 

Berdasarkan persamaan (2.15), maka dapat dicari nilai dari 𝑎 menggunakan 

persamaan : 

𝑎 = 𝑟 + 𝑛𝑞       (2.16) 

Apabila pada persamaan (2.16) nilai 𝑟 merupakan cipher text pada modifikasi 

vigenere cipher, 𝑎 didefinisikan sebagai 

 𝑎 = 𝑃𝑖 + 𝐹𝐾𝑖        (2.17) 

dan 𝑛 adalah jumlah karakter yang digunakan yaitu 26, maka dekripsi modifikasi 

vigenere cipher dapat dimodelkan sebagai : 

𝑎 = 𝐸𝑚 + 26𝑞      (2.18) 

dimana 𝑞 bernilai 1, 2, 3, ...., dan 𝐸𝑚 merupakan karakter cipher text ke 𝑚. 

Sedangkan pesan atau karakter plain text berdasarkan persamaan (2.17) dapat dicari 

dengan menggunakan persamaan : 

𝑃𝑖 = 𝑎 − 𝐹𝐾𝑖       (2.19) 

dengan ketentuan nilai 𝑃𝑖 berkisar antara 65 sampai 90 dan 𝐹𝐾𝑖 adalah karakter 

final key yang digunakan untuk proses enkripsi. 
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2.5 Metode Babbage-Kasiski (Babbage-Kasiski Method) 

Metode vigenere cipher memiliki kelemahanan pada hasil enkripsi yang 

dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sandi tersebut. Terdapat dua langkah yang 

harus dilakukan untuk memecahkan sandi vigenere cipher. Pertama menentukan 

panjang kunci yang digunakan untuk enkripsi dan yang kedua menentukan karakter 

kunci yang digunakan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan 

panjang kunci vigenere adalah metode Babbage-Kasiski (Bruen, 2005).  

Metode Babbage-Kasiski memanfaatkan perulangan kata yang tampil lebih 

dari sekali pada cipher text. Diasumsikan bahwa urutan kata yang sama pada plain 

text akan menghasilkan cipher text yang sama apabila disandikan dengan karakter 

kunci yang sama. Hal ini terjadi karena kunci enkripsi ditulis ulang hingga 

memenuhi panjang dari plain text yang akan dienkripsi (Gaines, 1956). Jarak 

karakter pertama sampai karakter pertama pada perulangan selanjutnya akan 

dimanfaatkan untuk menentukan panjang kunci yang digunakan. 

V V H Z K  U H R G F  H G K D K  I T K D W 

E F H E V  S G M P H  K I U W A  X G S Q X 

J Q H R V  I U C C B  G A C G F  S P G L H 

G F H H D  M H Z G F  B S P S W  S D S X R 

D F H E M  O E P G I  Q X K Z W  L G H Z I 

P H L I V  V F I P H  X V A         

 

Gambar 2.7 Cipher Text Vigenere Cipher (Bruen, 2005) 

Berdasarkan Gambar 2.7 terlihat bahwa kata GFH, FHE, dan IPH terdapat 

perulangan rangakaian kata sebanyak satu kali. Jarak huruf “G” pada kata GFH 

dengan huruf “G” pada perulangan selanjutnya adalah 52. Begitu pula huruf “F” 

pada FHE berjarak 60 dan huruf “I” pada IPH berjarak 8 karakter. 
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Tabel 2.1 Pengolahan Jarak Rangkaian Karakter Berulang 

Karakter 

Berulang 
Interval Faktor Pembagi 

GFH 52 2  4      13   

FHE 60 2 3 4 5 6  10 12  15 20 

IPH 8 2  4   8      

 

Masing-masing jarak antar rangkaian perulangan karakter dicari faktor 

pembagi bilangan tersebut. Faktor pembagi yang sering muncul kemungkinan 

adalah panjang kunci yang digunakan. Tabel 2.1 merupakan hasil pengolahan jarak 

rangkaian karakter yang berulang pada Gambar 2.7. Hasil pengolahan tersebut 

menunjukkan bahwa faktor pembagi 4 dan 2 paling sering muncul. Sehingga 

kemungkinan panjang kunci yang digunakan sebanyak empat atau dua karakter. 

Pada contoh ini akan diambil prediksi empat karakter kunci yang digunakan. 

Apabila kemungkinan panjang kunci telah diketahui, maka karakter kunci 

pada proses enkripsi dapat ditentukan. Penentuan kemungkinan karakter kunci 

menggunakan analisa frekuensi dimana sebelumnya cipher text dibagi beberapa 

bagian. Pembagian cipher text didasarkan pada banyaknya kemungkinan karakter 

yang digunakan. Pada contoh cipher text Gambar 2.7 akan dibagi menjadi empat 

bagian. 

Bagian pertama terdiri dari karakter ke 1, 5, 9 dan seterusnya. Bagian kedua 

terdiri dari karakter ke 2, 6, 10 dan seterusnya. Bagian ketiga terdiri dari karakter 

ke 3, 7, 11 dan seterusnya. Bagian keempat terdiri dari karakter ke 4, 8, 12 dan 

seterusnya. Pembagian cipher text diasumsikan bahwa pada karakter-karakter plain 

text tersebut disandikan menggunakan karakter kunci yang sama (Solomon, 2003). 

Masing-masing bagian akan dicari frekuensi kemunculan huruf tertinggi dengan 

asumsi bahwa setiap huruf dengan frekuensi penggunaan tinggi pada bahasa 

tertentu disandikan menjadi huruf tersebut. 
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Tabel 2.2 Frekuensi Kemunculan Karakter (Shah, 2013) 

Karakter 
Bahasa 

Indonesia 
English 

A 20,39% 8,167% 

B 2,64% 1,492% 

C 0,76% 2,782% 

D 5,00% 4,253% 

E 8,28% 12,702% 

F 0,21% 2,228% 

G 3,66% 2,015% 

H 2,74% 6,094% 

I 7,98% 6,966% 

J 0,87% 0,153% 

K 5,14% 0,772% 

L 3,26% 4,025% 

M 4,21% 2,406% 

N 9,33% 6,749% 

O 1,26% 7,507% 

P 2,61% 1,929% 

Q 0,01% 0,095% 

R 4,64% 6,327% 

S 4,15% 6,327% 

T 5,58% 9,056% 

U 4,62% 2,758% 

V 0,18% 0,978% 

W 0,48% 2,360% 

X 0,03% 0,150% 

Y 1,88% 1,974% 

Z 0,04% 0,074% 

 

Contoh cipher text yang digunakan pada Gambar 2.7 menggunakan bahasa 

Inggris. Oleh karena itu, huruf yang sering muncul pada masing-masing bagian 

akan diolah dengan dasar penggunaan karakter pada bahasa Inggris. Tabel 2.2 

menunjukkan bahwa pada bahasa Inggris huruf tiga yang sering digunakan adalah 

“E”, “T” dan “A”. Berbeda dengan bahasa Indonesia, tiga huruf yang sering 

digunakan pada penyusunan kata berbahasa Indonesia adalah “A”, “N”, dan “E”. 
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Gambar 2.8 Pembagian Cipher Text Menjadi Bagian-bagian Kecil 

Pada Gambar 2.8 terlihat huruf “G” yang sering muncul pada bagian pertama 

diasumsikan bahwa setiap huruf “E” pada plain text disandikan menjadi huruf “G”. 

Apabila huruf “E” bernilai 4 dan huruf “G” bernilai 6, maka perlu kunci dengan 

nilai 2 untuk dapat menyandikan huruf “E” menjadi “G”. Huruf pada kunci yang 

dimaksud adalah “C”, sehingga diperkirakan karakter pertama pada kunci adalah 

huruf “C”. 

Bagian kedua huruf dengan frekuensi kemunculan tertinggi adalah “F”. Sama 

halnya pada bagian pertama, maka diasumsikan bahwa setiap karakter “E” 

disandikan menjadi “F”. Untuk menyandikan huruf “E” menjadi huruf “F” yang 

bernilai 5 diperlukan kunci yang bernilai 1 yaitu huruf “B”. Namun terdapat huruf 

yang memiliki frekuensi kemunculan hampir sama dengan huruf “F” yaitu huruf 

“H” dan “S”. 

Huruf tersebut dapat diperhitungkan untuk menebak kemungkinan karakter 

kedua yang digunakan pada kunci berjumlah empat karakter. Apabila huruf “H” 

yang sering muncul maka kunci yang digunakan adalah huruf “D”. Sedangkan 

apabila huruf “S” yang sering muncul pada bagian kedua maka karakter kunci yang 

digunakan adalah “O”. Sehingga bagian kedua memiliki tiga kemungkinan karakter 

yang digunakan pada kunci yaitu huruf “B”, “D” dan “O”. 
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Bagian ketiga huruf dengan frekuensi kemunculan tinggi adalah huruf “H”, 

sehingga kemungkinan kunci yang digunakan adalah “D”. Bagian keempat karkter 

yang sering muncul adalah huruf “I”. Kemungkinan karakter keempat yang 

digunakan pada kunci adalah huruf “E”. 

Tahap ini telah ditemukan beberapa kemungkinan kunci yang digunakan 

yaitu CBDE, CDDE, dan CODE. Proses dekripsi dengan menggunakan kunci 

tersebut didapatkan bahwa kunci yang paling cocok digunakan untuk dekripsi sandi 

pada Gambar 2.7 adalah CODE dengan hasil “THE VIGENERE CIPHER WAS 

CREATED IN THE SIXTEENTH CENTURY AND WAS CONSIDERED BY 

EVERYONE TO BE UNBREAKABLE UNTIL THE TWENTIETH CENTURY” 

(Bruen, 2005). 

 

2.6 Statistical Process Control (SPC) 

Stastical Process Control (SPC) adalah prinsip dalam menggunakan alat dan 

teknik dasar statistik untuk mengelola dan meningkatkan suatu proses. Alat utama 

yang berhubungan dengan SPC adalah diagram kontrol (control chart). Diagram 

kontrol berisi karakteristik proses dari waktu ke waktu dengan batas yang 

ditentukan oleh perhitungan statistik (Stapenhurst, 2005). 

Salah satu jenis diagram kontrol adalah diagram kendali rata-rata (mean) atau 

biasa disebut diagram �̅� (dibaca : X bar). Diagram �̅� memiliki unsur dalam 

pembuatan diagram, yaitu batas atas kendali, batas atas peringatan, garis tengah 

(grand mean), batas bawah peringatan, batas bawah kendali. Apabila digambarkan 

dalam diagram �̅�, komponen tersebut terlihat seperti Gambar 2.9. 
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Gambar 2.9 Diagram Kontrol Rata-rata (Oakland, 2003) 

Terlihat pada Gambar 2.9, UAL berada pada posisi paling atas sehingga harus 

ada tindakan agar proses berjalan sesuai dengan standar. Batas atas kendali atau 

upper action line (UAL) dimodelkan dengan persamaan (Oakland, 2003): 

𝑈𝐴𝐿 = �̅� + 3𝜎/√𝑛      (2.20) 

dimana �̅� adalah rata-rata, 𝜎 adalah standar deviasi dan 𝑛 adalah jumlah data yang 

digunakan. Sedangkan batas atas peringatan atau upper warning line (UWL), batas 

bawah peringatan atau lower warning line (LWL) dan batas bawah kendali atau 

lower action line (LAL) berurutan dapat dimodelkan sebagai : 

𝑈𝑊𝐿 = �̅� + 2𝜎/√𝑛      (2.21) 

𝐿𝑊𝐿 = �̅� − 2𝜎/√𝑛      (2.22) 

𝐿𝐴𝐿 = �̅� − 3𝜎/√𝑛      (2.23) 

Rata-rata atau mean dimodelkan dengan persamaan : 
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�̅� =
∑𝑋𝑖

𝑛
       (2.24) 

dimana ∑𝑋𝑖 adalah jumlah dari nilai data yang digunakan dan 𝑛 adalah banyak data 

yang digunakan. 

 

2.7 Perkembangan Vigenere Cipher 

Penelitian tentang vigenere cipher banyak dilakukan dengan tujuan 

mengembangkan metode vigenere cipher agar lebih aman. Pengembangan vigenere 

cipher dilakukan dengan memodifikasi algoritma tersebut menggunakan algoritma 

enkripsi lain. Seperti memodifikasi dengan columnar transposition cipher dan 

double columnar transposition cipher.  

Modifikasi vigenere cipher dengan algoritma columnar transposition cipher 

dilakukan oleh Kester (2013). Modifikasi bertujuan untuk membentuk kunci 

enkripsi baru sehingga dapat meminimalkan perulangan kata pada hasil enkripsi. 

Algoritma columnar transposition cipher dimanfaatkan untuk menyandikan pesan 

dari pengguna dan menghasilkan kunci enkripsi baru. Namun, algoritma pada 

penelitian Kester hanya mendukung karakter huruf kapital saja. Karakter simbol, 

angka dan huruf kecil belum mampu disandikan dengan algoritma tersebut. 

Modifikasi lain vigenere cipher yaitu dengan memanfaatkan algoritma 

double columnar transposition cipher juga dilakukan oleh Sinha (2014). Modifikasi 

ini digunakan untuk menyandikan hasil enkripsi (cipher text) yang dihasilkan oleh 

algoritma vigenere cipher. Sama halnya dengan penelitian Kester, penelitian ini 

juga memiliki kekurangan dalam keterbatasan karakter yang digunakan. Algoritma 

yang dikemukakan oleh Sinha hanya mendukung karakter huruf kapital saja. 

Hal yang sama dilakukan oleh Kester (2012) dalam penelitiannya yang lain. 

Kester melakukan modifikasi vigenere cipher untuk membentuk kunci baru yang 

disebut varying key. Hasil yang didapatkan adalah algoritma vigenere cipher  

modifikasi dari Kester lebih aman dan sulit dipecahkan menggunakan analisa 
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frekuensi. Kode program yang digunakan Kester juga menjelaskan bahwa dalam 

proses enkripsi dan dekripsi memanfaatkan nilai karakter ASCII. 

Pernyataan lain yang dikeluarkan Solomon (2003) tentang vigenere cipher 

pada bukunya menjelaskan bahwa vigenere cipher sulit dipecahkan oleh metode 

Brute Force. Metode Brute Force memecahkan sandi dengan menebak kunci yang 

digunakan pada penyandian. Metode tersebut tidak dapat dilakukan karena pada 

vigenere cipher memiliki peluang pembentukan kunci yang besar. Proses 

penyandian menggunakan vigenere cipher dengan panjang karakter kunci adalah 4 

karakter akan berpeluang membentuk kunci sebanyak 456.976 kunci. Jumlah 

tersebut didapatkan dari  

𝐽𝐾 = 𝑋𝑛        (2.25) 

dimana 𝐽𝐾 merupakan jumlah kunci dapat dibentuk, 𝑋 adalah jumlah karakter yang 

dapat digunakan yaitu 26 karakter dan 𝑛 adalah panjang karakter kunci. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Pramanik (2014) melakukan 

penelitian dengan mengembangkan penerapan columnar transposition cipher. 

Hasil yang didapatkan adalah metode enkripsi subtitusi hanya mengubah karakter 

huruf dengan karakter huruf lain. Sedangkan metode enkripsi transposis hanya 

mengubah posisi karakter dari pesan yang dienkripsi. Namun, apabila metode 

subtitusi dan transposisi dikombinasi akan menghasilkan algoritma dengan 

ciphertext yang lebih aman dari metode subtitusi dan transposisi yang telah ada. 

Penelitian ini bertujuan untuk menutupi kekurangan pada penelitian yang 

telah dilakukan oleh Kester (2013) dan Sinha (2014). Merujuk pada penelitian 

Kester (2012), modifikasi vigenere cipher akan memanfaatkan karakter ASCII. 

Penggunaan karakter ASCII bertujuan agar algoritma vigenere cipher dapat 

mendukung penggunaan karakter angka, huruf kecil dan simbol. Disamping itu, 

berdasarkan penelitian Pramanik (2014) akan digunakan kombinasi metode 

subtitusi dan transposisi untuk membentuk kunci enkripsi baru. Pembentukan kunci 

enkripis baru bertujuan untuk meminimalkan perulangan kata pada hasil enkripsi 

vigenere cipher sehingga hasil enkripsi lebih aman. Kombinasi metode yang 
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digunakan pada penelitian ini adalah caesar cipher, vigenere cipher dan columnar 

transposition cipher. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai metodologi yang digunakan dalam 

penelitian ini. Metode penelitian ini meliputi penentuan model enkripsi, 

penyelesaian algoritma enkripsi, pembuatan simulasi enkripsi dan analisa hasil dari 

simulasi enkripsi. Diagram alir perancangan simulasi pada penelitian ini secara 

lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

Mulai

Penentuan model enkripsi dan 
dekripsi

Penyelesaian model matematis 
enkripsi dan dekripsi

Uji Simulasi

Hasil simulasi

Analisa hasil simulasi dan 
kesimpulan

Selesai

Pembuatan Algoritma Modifikasi 
Vigenere Cipher

Perancangan simulasi: Arsitektur 
dan Antarmuka Sistem

Berhasil

Gagal

Studi Pustaka

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian Modifikasi Vigenere Cipher
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3.1 Studi Pustaka 

Penelitan tentang vigenere cipher telah banyak dilakukan salah satunya 

adalah penelitian vigenere cipher dengan modifikasi menggunakan variying key 

yang dilakukan oleh Kester (2012). Modifikasi dilakukan untuk membentuk ulang 

kunci dengan tujuan meminimalkan perulangan karakter pada sandi yang 

dihasilkan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sinha (2014) melakukan modifikasi 

dengan menyandikan hasil enkripsi vigenere cipher dengan metode columnar 

transposition cipher. Hal ini dilakukan juga dengan tujuan meminimalkan 

perulangan karakter pada sandi yang dihasilkan. Namun dari beberapa penelitian 

tersebut memiliki keterbatasan pada karakter yang dapat digunakan yaitu hanya 

karakter huruf kapital saja. 

Hal yang berbeda dilakukan oleh Widodo (2011) pada penelitiannya tentang 

modifikasi vigenere cipher. Modifikasi pada vigenere cipher dilakukan dengan 

menyandikan ulang sandi yang telah dihasilkan dengan metode dan kunci enkripsi 

yang sama. Penelitian tersebut telah mampu mengembangkan vigenere cipher 

sehingga karakter angka, huruf dan simbol dapat digunakan pada proses enkripsi 

dan dekripsi. Kekurangan dari penelitian Widodo adalah karakter yang dapat 

digunakan hanya karakter yang terdapat pada perangkat dengan sistem operasi 

Blackberry saja. 

Penelitian ini akan memodifikasi vigenere cipher dengan membentuk ulang 

kunci enkripsi yang digunakan menggunakan metode caesar cipher, vigenere 

cipher dan columnar transposition cipher. Hal lain yang akan dilakukan adalah 

mengembangkan metode vigenere cipher sehingga dapat mendukung penggunaan 

karakter huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol. Karakter yang digunakan 

termasuk dalam karakter bahasa Inggris (English letters) dan diambil dari kode 

ASCII untuk manipulasi teks (ASCII printable code). Karakter tersebut memiliki 

nilai desimal dari 32 sampai 126 dengan jumlah sebanyak 95 karakter. 

 

3.2 Penentuan Model Enkripsi dan Dekripsi 

Model enkripsi dan dekripsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

vigenere cipher yang telah dilakukan modifikasi pada pembentukan kunci yang 
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digunakan. Modifikasi pada algoritma vigenere cipher bertujuan untuk 

meminimalkan kekurangan dari algoritma vigenere cipher yang telah ada. Kunci 

yang digunakan sebelumnya dibentuk melalui tiga proses. Proses pertama 

membentuk kunci pertama dengan memanfaatkan algoritma caesar cipher. Proses 

kedua dilakukan untuk menghasilkan kunci kedua dan memanfaatkan algoritma 

vigenere cipher. Proses ketiga memanfaatkan algoritma columnar transposition 

cipher dengan hasil final key yang digunakan sebagai kunci pada proses enkripsi 

dan dekripsi. 

 

3.3 Penyelesaian Model Matematis Enkripsi dan Dekripsi 

Penelitian ini menggunakan karakter dengan jumlah 95 karakter, sehingga 

perlu dilakukan penyesuaian model matematis dari persamaan yang telah ada. 

Model matematis pada persamaan (2.7) disesuaikan dengan karakter yang 

digunakan sebanyak 95 karakter, sehingga menghasilkan model matematis sebagai 

berikut : 

𝐾1 = 𝐸(𝐾𝐼, 𝑖) = (𝐾𝐼 + 𝑖) 𝑚𝑜𝑑 95     (3.1) 

Penyesuaian juga dilakukan dalam pembentukan kunci kedua (K2) yang 

dalam hal ini dimodelkan pada persamaan (2.8). Hasil penyesuaian dari persamaan 

(2.8) adalah  

𝐾2𝑖 = 𝐸𝑖 = (𝐾1𝑖 +𝐾𝐼𝑖) 𝑚𝑜𝑑 95     (3.2) 

Proses enkripsi dan dekripsi dari modifikasi vigenere cipher yang semula 

menggunakan 26 karakter disesuaikan menjadi 95 karakter. Apabila proses enkripsi 

dimodelkan pada persamaan (2.13) dan proses dekripsi dimodelkan pada 

persamaan (2.18-2.19), maka hasil penyesuaian proses enkripsi adalah  

𝐸𝐾{𝐸1 + 𝐸2 + 𝐸3 +⋯+ 𝐸𝑚} = ∑ (𝑃𝑖 + 𝐹𝐾𝑖) 𝑚𝑜𝑑 95
𝑚
𝑖=1   (3.3) 

sedangkan penyesuaian untuk proses dekripsi adalah 

𝑎 = 𝐸𝑚 + 95𝑞       (3.4) 
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dimana berdasarkan persamaan (3.4) plain text dapat dicari menggunakan model 

matematis berikut : 

𝑃𝑖 = 𝑎 − 𝐹𝐾𝑖        (3.5) 

dimana nilai 𝑃𝑖 berkisar antara 32 sampai 126. 

 

3.4 Perancangan Simulasi 

3.4.1 Penentuan Arsitektur Sistem 

Simulasi enkripsi yang dibangun dalam penelitian ini memiliki arsitektur 

terlihat seperti Gambar 3.1. Pengguna simulasi hanya perlu memasukan pesan dan 

kunci dan simulasi akan memproses sandi menggunakan algoritma modifikasi 

vigenere cipher. 
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Mulai

Memasukkan Pesan 
(P) dan Kunci (K)

Pembentukan Kunci Pertama

Pembentukan Kunci Kedua

Pembentukan Kunci Akhir 
(Final Key)

Penyandian Pesan (P) dengan 
Final Key

Penyandian berhasil

Sandi 
(Cipher Text)

Selesai

Ya

Tidak

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Arsitektur Simulasi Enkripsi Modifikasi Vigenere Cipher 

 

Setelah pengguna memasukkan pesan dan kunci, terlihat pada Gambar 3.2 

simulasi akan mulai membentuk kunci baru yang digunakan untuk penyandian. 
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Kunci pertama dibentuk dengan memanfaatkan algoritma caesar cipher. Proses 

selanjutnya adalah membentuk kunci kedua menggunakan algoritma vigenere 

cipher. Sebelum proses penyandian dilakukan terlebih dahulu dibentuk final key 

sebagai kunci enkripsi. Pembentukan final key memanfaatkan algoritma columnar 

transposition cipher dan proses terakhir adalah menyandikan pesan dengan final 

key. 

3.4.2 Perancangan Antarmuka 

Perancangan antarmuka digunakan untuk menciptakan tampilan simulasi 

yang mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna. Pada simulasi yang 

digunakan terapat dua tampilan yaitu tampilan untuk enkripsi teks dan tampilan 

untuk dekripsi teks. Rancangan anatarmuka enkripsi teks yang akan digunakan pada 

penelitian ini seperti Gambar 3.3. 

Enkripsi

Dekripsi

Keluar

ENKRIPSI TEKS

Pesan (Plain Text)

Kunci Enkripsi

Hasil

Hasil Enkripsi (Cipher Text)

EnkripsiSalin Cipher Text

 

Gambar 3.3 Rancangan Antarmuka Enkripsi Teks 
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Terlihat pada Gambar 3.3 pada sebelah kiri merupakan panel menu dimana 

terdapat tiga tombol yaitu Enkripsi, Dekripsi dan Keluar. Pada bagian kanan 

rancangan merupakan tampilan dari fungsi enkripsi teks. Kolom pesan (plain text) 

merupakan kolom yang digunakan untuk mengisi informasi yang akan disandikan. 

Kolom kunci enkripsi adalah kolom untuk menentukan kunci enkripsi yang 

digunakan dalam penyandian. Kolom yang terakhir adalah kolom hasil enkripsi 

(cipher text) yang digunakan sebagai tempat memperlihatkan hasil penyandian. 

Rancangan antarmuka enkripis teks juga memiliki dua tombol perintah yaitu 

tombol enkripsi dan salin cipher text. Tombol enkripsi digunakan untuk memulai 

proses penyandian sedangkan tombol salin cipher text digunakan untuk menyalin 

hasil enkripsi. Rancangan lain yang dibuat adalah antarmuka dekripsi teks seperti 

Gambar 3.4. 

Enkripsi

Dekripsi

Keluar

DEKRIPSI TEKS

Sandi (Cipher Text)

Kunci Dekripsi

Hasil

Pesan (Plain Text)

DekripsiSalin Plain Text

 

Gambar 3.4 Rancangan Antarmuka Dekripsi Teks 
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Rancangan antarmuka dekripsi teks tidak jauh berbeda dengan rancangan 

antarmuka enkripsi teks. Bagian kiri dari tampilan merupakan panel menu dan 

sebelah kanan merupakan tampilan fungsi dekripsi pesan. Tampilan fungsi dekripsi 

pesan terdapat beberapa kolom dimana kolom tersebut memiliki fungsi yang 

berbeda. Kolom sandi (cipher text) digunakan sebagai tempat untuk memasukkan 

sandi yang akan didekripsi menggunakan algoritma modifikasi vigenere cipher. 

Kolom kunci dekripsi merupakan tempat masukan kunci yang digunakan untuk 

proses dekripsi pesan. Kolom pesan (plain text) adalah tempat menampilkan hasil 

dekripsi dari sandi yang dimasukkan pengguna. Rancangan antarmuka dekripsi teks 

juga memiliki dua tombol perintah. Tombol pertama adalah tombol dekripsi yang 

digunakan untuk memulai proses dekripsi. Tombol kedua adalah tombol salin plain 

text yang berfungsi untuk menyasil plain text atau hasil dari dekripsi sandi. 

 

3.5 Pembuatan Algoritma Modifikasi Vigenere Cipher 

Pembuatan algoritma dilakukan untuk mengubah model matematis kedalam 

bahasa program. Simulasi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan bahasa 

pemrograman java dan dibangun menggunakan perangkat lunak NetBeans IDE 

versi 7.4 dan Java Development Kit (JDK) versi 7. Model matematis yang dirubah  

adalah persamaan (2.9-2.10) dan (3.1-3.2) yang merupakan model matematis 

pembentuk kunci enkripsi. Persamaan lain yang dirubah menjadi bahasa program 

adalah persamaan untuk proses enkrips dan dekripsi dalam hal ini persamaan (3.3-

3.5). Hasil dari pengubahan model matematis menjadi bahasa program dapat dilihat 

pada Lampiran 1-5. 

 

3.6 Uji Simulasi 

Uji simulasi dilakukan untuk menguji simulasi enkripsi baik uji sistem 

maupun uji dari hasil penyandian. Hasil penyandian akan dievaluasi berdasarkan 

besar peluang sandi dapat dipecahkan. 
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3.6.1 Bahan Pengujian 

Bahan yang digunakan pada pengujian adalah pesan berbahasa inggris 

diambil dari penelitian Kester (2013) yaitu “IN THE FOREST THERE ARE 

MANY TREES WITH THE SAME HEIGHT FOR EXAMPLE MANY” dan kunci 

enkripsi yang dipilih secara acak dengan ketentuan memiliki panjang 3-8 karakter. 

3.6.2 Tujuan Pengujian 

Tujuan dari pelaksanaan pengujian terhadap simulasi enkripsi teks 

menggunakan modifikasi vigenere cipher, yaitu : 

1. Memeriksa fungsi dari simulasi apakah telah berjalan baik sehingga tidak 

ditemukan error pada simulasi. 

2. Mengetahui tingkat kemanan berdasarkan persentase keberhasilan sandi 

yang dapat dipecahkan. 

3.6.3 Skenario Pengujian 

Pengujian dilaksanakan pada penelitian ini sebanyak dua kali, yaitu uji 

simulasi dan uji hasil penyandian. Uji simulasi dilakukan sesuai dengan tujuan 

pengujian untuk mengetahui fungsionalitas perangkat lunak. Uji hasil penyandian 

dilakukan dengan menyandikan pesan  berbahasa inggris dimana kunci yang 

digunakan berbeda-beda. Karakteristik kunci yang digunakan pada uji adalah 

memiliki panjang karakter mulai dari 2 sampai 8 karakter. 

Tabel 3.1 Daftar Kata Kunci untuk Pengujian 

KATA KUNCI 

2 Karakter 3 Karakter 4 Karakter 5 Karakter 6 Karakter 7 Karakter 8 Karakter 

AK ZHW KIRA SAYID MADENO INCLUDE MAULIDAT 

EY IRO JGKF XCNGH INSIDE SIMBADD MALADHOI 

KE UTA SIGU FREYA KITKAT HOONEYS SCRABBUL 

YA HEY AIUO AIUEO FREAKS HGKIURT UPERLINE 

IU UKA YOGI UNIVE REDBEE CAUTION SIMBADDA 

 

Terlihat pada Tabel 3.1 bahwa panjang karakter kunci akan diuji sebanyak 5 

kali dengan susunan karakter kunci yang berbeda-beda. Sehingga total pengujian 

yang dilakukan sebanyak 35 kali. Sandi yang berjumlah 35 akan dicoba diprediksi 
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dengan menggunakan metode Babbage-Kasiski. Karakter pembanding bagi 

frekuensi karakter yang sering muncul dari tiap-tiap bagian adalah “E”. Karakter 

“E” digunakan karena karakter tersebut sering muncul dalam pesan berbahasa 

inggris. Hasil prediksi sandi kemudian akan dibandingkan dengan pesan asli dan 

dapat diketahui berapa jumlah karakter yang dapat diprediksi. Rata-rata karakter 

yang dapat diprediksi yang akan digunakan untuk menganalisa tingkat keamanan 

algoritma modifikasi vigenere cipher. 

 

3.7 Metode Analisa 

Hasil simulasi akan dianalisa menggunakan metode Kasiski yang kemudian 

akan didapatkan jumlah karakter yang dapat diprediksi. Sehingga akan didapatkan 

perbandingan persentase antara vigenere cipher yang telah ada dan modifikasi 

vigenere cipher pada penelitian ini. Statistical Process Control (SPC) juga akan 

dimanfaatkan sebagai pendekatan statistik untuk mengetahui keamanan dari 

vigenere cipher dan modifikasi vigenere cipher. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Enkripsi dan Dekripsi 

Proses enkripsi dimulai dengan membentuk kunci baru kemudian 

menyandikan pesan dengan kunci baru tersebut. Misal terdapat pesan “IN THE 

FOREST THERE ARE MANY TREES WITH THE SAME HEIGHT FOR 

EXAMPLE MANY”. Menggunakan kunci “SIGU” maka proses enkripsi dan 

dekripsi dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pembentukan Kunci Pertama 

Pesan yang dimasukkan pengguna memiliki panjang 72 karakter, sehingga 

perlu dibentuk kunci sepanjang pesan agar setiap pesan  memiliki satu karakter 

kunci. Proses pembentukan kunci pertama memanfaatkan persamaan (3.1) dengan 

𝐾𝐼 dan 𝑖 dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

S I G U S I G U S I G U S I G U S I G U 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

T K J Y X O N ] \ S R a ` W V e d [ Z i 

                    

S I G U S I G U S I G U S I G U S I G U 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

h _ ^ m l c b q p g f u t k j y x o n } 

                    

S I G U S I G U S I G U S I G U S I G U 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

| s r " ! w v & % { z * )   ~ . - $ # 2 

                    

S I G U S I G U S I G U         

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72         

1 ( ' 6 5 , + : 9 0 / >         

Gambar 4.1 Proses Pembentukan Kunci Pertama 

Terlihat pada Gambar 4.1, pada baris pertama merupakan kunci enkripsi (𝐾𝐼) 

yang berasal dari masukan pengguna, sedangkan baris kedua adalah nilai
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posisi dari karakter pesan. Karena jumlah pesan sebanyak 72 karakter maka 𝑖 yang 

merupakan nilai karakter posisi pesan juga terdapat 72 posisi. Baris ketiga 

merupakan hasil pembentukan kunci pertama. Karakter dari baris ketiga didapatkan 

dari perhitungan menggunakan persamaan (3.1). Misal 𝐾𝐼 adalah karakter “S” yang 

memiliki nilai desimal 83 sesuai dengan ASCII dan 𝑖 bernilai 1, maka : 

𝐸(𝑆, 1) = (83 + 1) 𝑚𝑜𝑑 95 = 84 

dengan  hasil perhitungan pertama adalah 84 yang merupakan nilai desimal dari 

karakter “T” berdasarkan ASCII. 

2. Pembentukan Kunci Kedua 

Proses pembentukan kunci kedua memanfaatkan persamaan (3.2) dimana 

kunci pertama digunakan sebagai pesan. Kunci enkripsi yang digunakan adalah 

kunci masukan pengguna yaitu “SIGU”. 

T K J Y X O N ] \ S R a ` W V e d [ Z i 

S I G U S I G U S I G U S I G U S I G U 

H 5 2 O L 9 6 S P = : W T A > [ X E B _ 

                    

h _ ^ m l c b q p g f u t k j y x o n } 

S I G U S I G U S I G U S I G U S I G U 

\ I F c ` M J g d Q N k h U R o l Y V s 

                    

| s r " ! w v & % { z * )   ~ . - $ # 2 

S I G U S I G U S I G U S I G U S I G U 

p ] Z w t a ^ { x e b   | i f $ ! m j ( 

                    

1 ( ' 6 5 , + : 9 0 / >         

S I G U S I G U S I G U         

% q n , ) u r 0 - y v 4         

Gambar 4.2 Proses Pembentukan Kunci Kedua 

Gambar 4.2 merupakan proses pembentukan kunci kedua dengan baris 

pertama adalah 𝐾1 yang merupakan kunci pertama sedangkan baris kedua adalah 

kunci enkripsi. Baris ketiga merupakan karakter kunci kedua yang didapatkan 

melalui proses perhitungan menggunakan persamaan (3.2). Misal pada karakter 
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pertama adalah huruf “T” pada baris pertama dan “S” pada baris kedua. Apabila 

diubah kedalam nilai desimal berdasarkan tabel ASCII maka didapatkan nilai 84 

untuk huruf “T” dan 83 untuk huruf “S”. Proses perhitungannya adalah sebagai 

berikut : 

𝐸1 = (84 + 83) 𝑚𝑜𝑑 95 = 72 

Hasil perhitungan adalah 72 yang merupakan nilai desimal dari karakter “H” 

berdasarkan ASCII dan proses pembentukan kunci kedua begitu seterusnya hingga 

karakter ke 72. 

3. Pembentukan Kunci Akhir (Final Key) 

Pembentukan kunci akhir dilakukan dengan menggunakan metode columnar 

transposition cipher. Metode tersebut dimodelkan menggunakan persamaan 

(2.5,2.9-2.10). Kunci akhir dibentuk tanpa melakukan perhitungan hanya 

mengubah posisi dari karakter kunci kedua. Kunci yang digunakan pada proses 

pembentukan kunci akhir adalah kunci masukan dari pengguna yaitu “SIGU”. 

Gambar 4.3 menunjukkan matrik pembentukan kunci ketiga dimana pesan 

disusun secara baris perbaris dengan panjang kolom sesuai panjang kunci enkripsi. 

Setelah semua karakter pesan ditempatkan dalam matrik, maka hasil penempatan 

tersebut seperti Gambar 4.3. Enkripsi dimulai dengan menyusun karakter pesan 

sesuai dengan kolom yang ditempati karakter kunci yang mempunyai urutan paling 

awal pada abjad. Karena kunci menggunakan kata “SIGU”, maka penyusunan 

enkripsi dimulai dari kolom karakter “G”, “I”, “S” dan “U”. 
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S I G U 

H 5 2 O 

L 9 6 S 

P = : W 

T A > [ 

X E B _ 

\ I F c 

` M J g 

d Q N k 

h U R o 

l Y V s 

p ] Z w 

t a ^ { 

x e b   

| i f $ 

! m j ( 

% q n , 

) u r 0 

- y v 4 

Gambar 4.3 Matrik Pembentukan Kunci Akhir (Final Key) 

Hasil penyusunan karakter dari kolom “G”, “I”, “S” dan “U” dapat dilihat 

pada Gambar 4.4. Masing-masing kolom kemudian disusun menjadi satu sesuai 

dengan kolom dengan urutan abjad pertama. Berdasarkan Gambar 4.3, penyusunan 

dimulai dari kolom abjad “G” dulu kemudian “I”, “S” dan “U”. Hasil penyusunan 

adalah final key seperti terlihat pada Gambar 4.4. 
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G 2 6 : > B F J N R V Z ^ b f j n r v    

                      

I 5 9 = A E I M Q U Y ] a e i m q u y    

                      

S H L P T X \ ` d h l p t x | ! % ) -    

                      

U O S W [ _ c g k o s w {   $ ( , 0 4    

                      

Final 
Key 

2 6 : > B F J N R V Z ^ b f j n r v 5 9 

= A E I M Q U Y ] a e i m q u y H L P T 

X \ ` d h l p t x | ! % ) - O S W [ _ c 

g k o s w {   $ ( , 0 4                 

Gambar 4.4 Proses Pembentukan Kunci Akhir (Final Key) 

4. Enkripsi Pesan 

Enkripsi pesan memanfaatkan metode vigenere cipher dimana model 

matematis yang digunakan untuk proses enkripsi adalah persamaan (3.3). Enkripsi 

dapat dilihat pada Gambar 4.5 dimana baris pertama adalah karakter pesan 

sedangkan baris kedua adalah karakter final key. Baris ketiga adalah hasil enkripsi 

yang ditampilkan pada pengguna dalam simulasi enkripsi. 

I N   T H E   F O R E S T   T H E R E   

2 6 : > B F J N R V Z ^ b f j n r v 5 9 

{ % Z 3 + , j 5 B I @ R W ' _ W X i z Y 

                    

A R E   M A N Y   T R E E S   W I T H   

= A E I M Q U Y ] a e i m q u y H L P T 

~ 4 + i ; 3 D S } V X O S e 6 q 2 A 9 t 

                    

T H E   S A M E   H E I G H T   F O R   

X \ ` d h l p t x | ! % ) - O S W [ _ c 

M E F % \ N ^ Z 9 e f n p u D s > K R $ 

                    

E X A M P L E   M A N Y         

g k o s w {   $ ( , 0 4         

M d Q a h h e D u m ~ .         

Gambar 4.5 Enkripsi Pesan dengan Final Key 
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Hasil enkripsi pada Gambar 4.5 didapatkan dengan menjumlahkan pesan dan 

kunci sesuai dengan persamaan (3.3). Misal pada karakter pesan pertama yaitu 

huruf “I” dengan kunci karakter “2”, maka enkripsi pada karakter pertama adalah  

𝐸1 = (𝑃1 + 𝐹𝐾1) 𝑚𝑜𝑑 95 = (73 + 50) 𝑚𝑜𝑑 95 = 123 

Nilai 73 adalah nilai desimal untuk karakter “I” sedangkan nilai 50 adalah nilai 

desimal karakter “2”. Proses enkripsi menghasilkan nilai 123, dimana berdasarkan 

ASCII nilai tersebut adalah nilai desimal untuk karakter “{”. Proses enkripsi akan 

berlangsung seperti diatas sampai setiap karakter tersandikan. 

5. Dekripsi Pesan 

Proses dekripsi pesan tidak jauh berbeda dengan proses enkripsi pesan dengan 

langkah pertama membentuk kunci dahulu setelah itu baru proses dekripsi 

dilakukan. Model matematis pada persamaan (3.4-3.5) dimanfaatkan untuk 

melakukan proses dekripsi pesan. Terlihat pada Gambar 4.6, pada baris pertama 

adalah sandi dan baris kedua adalah kunci dekripsi. Baris ketiga merupakan hasil 

dekripsi atau pesan yang disandikan. 

{ % Z 3 + , J 5 B I @ R W ' _ W X i z Y 

2 6 : > B F J N R V Z ^ b f j N r v 5 9 

I N   T H E   F O R E S T   T H E R E   

                    

~ 4 + i ; 3 D S } V X O S e 6 Q 2 A 9 t 

= A E I M Q U Y ] a e i m q u Y H L P T 

A R E   M A N Y   T R E E S   W I T H   

                    

M E F % \ N ^ Z 9 e f n p u D S > K R $ 

X \ ` d h l P t x | ! % ) - O S W [ _ c 

T H E   S A M E   H E I G H T   F O R   

                    

M d Q a h h e D u m ~ .         

g k o s w {   $ ( , 0 4         

E X A M P L E   M A N Y         

Gambar 4.6 Dekripsi Pesan dengan Final Key 
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Pesan didapatkan dengan memanfaatkan persamaan (3.4) sehingga 

didapatkan nilai 𝑎 yang dapat digunakan untuk mencari nilai pesan. Misal pada 

Gambar 4.6 karakter sandi pertama adalah “{“ dan kunci dekripsi adalah “2”, 

dengan memanfaatkan persamaan (3.4-3.5) dan 𝑞 bernilai 0 maka karakter pesan 

bernilai 

𝑎 = 123 + (95 × 0) = 123 

𝑃1 = 123 − 50 = 73 

sedangkan untuk 𝑞 bernilai 1, maka karakter pesan bernilai 

𝑎 = 123 + (95 × 1) = 218 

𝑃1 = 218 − 50 = 168 

Beberapa nilai desimal untuk karakter pertama pada pesan akan didapatkan 

dalam proses dekripsi namun yang diambil adalah 73. Hal ini karena karakter yang 

dapat digunakan pada algoritma modifikasi vigenere cipher memiliki nilai desimal 

berkisar antara 32-126 berdasarkan ASCII. Sehingga karakter hasil dekripsi adalah 

“I” dimana pada ASCII karakter “I” memiliki nilai desimal 73. Proses dekripsi akan 

berjalan seperti diatas hingga setiap karakter sandi terdekripsi. 

 

4.2 Simulasi Enkripsi Modifikasi Vigenere Cipher 

Gambar 4.7 merupakan hasil enkripsi menggunakan metode vigenere cipher. 

Terlihat pada hasil enkripsi (cipher text) terdapat perulangan kata yaitu kata NULW 

dan KGSVE. Perulangan pada cipher text dikarenakan kunci yang digunakan akan 

diulang hingga memenuhi panjang dari pesan. Adanya perulangan kata pada hasil 

enkripsi mengakibatkan informasi pesan dapat dipecahkan. Hal ini merupakan 

kelemahan dari vigenere cipher sehingga sandi hasil enkripsi dapat dipecahkan 

dengan mudah (Stalling, 2011). 
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Gambar 4.7 Hasil Enkripsi Metode Vigenere Cipher 

Hasil yang berbeda dengan metode modifikasi vigenere cipher yang terlihat 

pada Gambar 4.8. Berdasarkan Gambar 4.8 bahwa cipher text  yang dihasilkan tidak 

memiliki perulangan kata. Hal tersebut terjadi karena kunci yang digunakan tidak 

diulang hingga memenuhi panjang pesan melainkan kunci dibentuk dari beberapa 

tahapan. Kunci yang digunakan untuk proses enkripsi juga memiliki panjang yang 

sama dengan panjang pesan dan tidak memiliki pola atau acak. Kondisi tersebut 

sesuai dengan pernyataan Martin (2012) dimana apabila panjang kunci sama 

dengan panjang pesan, sandi yang dihasilkan vigenere cipher akan sulit dipecahkan 

(indecipherable). Disisi lain, kunci dengan karakter tidak berpola atau acak juga 

menghasilkan sandi yang lebih aman (Solomon, 2003). 

 

Gambar 4.8 Hasil Enkripsi Metode Modifikasi Vigenere Cipher 

Gambar 4.8 memperlihatkan bahwa cipher text dari metode modifikasi 

vigenere cipher terdapat karakter khusus, angka, huruf besar dan huruf kecil. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa metode modifikasi vigenere cipher dapat digunakan 

dengan karakter huruf besar, huruf kecil, angka dan karakater khusus. Solomon 
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(2003) menyatakan bahwa vigenere cipher dengan panjang kunci 4 karakter 

memiliki 456.976 probabilitas kunci yang dapat dibentuk. Hal yang sama apabila 

dilakukan pada modifikasi vigenere cipher dengan jumlah karakter yang dapat 

digunakan sebanyak 95 karakter dan menggunakan persamaan (2.25) maka 

𝐽𝐾 = 954 = 8.145.062 

Jumlah kunci yang dapat dibentuk modifikasi vigenere cipher adalah 8.145.062 

probabilitas kunci. Hal ini membuktikan bahwa modifikasi vigenere cipher lebih 

aman dari pada vigenere cipher yang telah ada karena jumlah probabilitas kunci 

yang dapat dibentuk lebih banyak. Disisi lain modifikasi vigenere cipher juga dapat 

memperbaiki dari penelitian Kester (2013) dan Sinha (2014) yang belum dapat 

memasukkan karakter huruf kecil, angka dan karakter khusus. Selain itu 

penggunaan karakter dengan dasar ASCII dapat memudahkan penggunaan metode 

modifikasi vigenere cipher pada semua perangkat komputer. Hal tersebut juga 

memperbaiki penelitian Widodo (2011) yang hanya dapat menggunakan karakter 

yang terdapat pada sistem operasi Blackberry saja. 

 

4.3 Prediksi Informasi Pesan dengan Metode Babbage-Kasiski 

Gambar 4.9 menunjukkan hasil prediksi informasi pesan dengan 

menggunakan metode Babbage-Kasiski dari metode vigenere cipher. Baris atas 

pada Gambar 4.9 adalah pesan asli yang dimasukkan pengguna. Sedangkan baris 

bawah merupakan pesan hasil prediksi menggunakan metode Babbage-Kasiski. 

Berdasarkan Gambar 4.9 dapat diketahui bahwa jumlah karakter yang dapat 

diprediksi sebanyak 30 karakter dari 54 karakter. Hal ini menunjukkan bahwa sandi 

dari metode vigenere cipher memiliki peluang untuk dipecahkan dengan metode 

Babbage-Kasiski.  
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I N T H E   F O R E S   T T H E R 

I J T E E   W O O E J   T Q H V R 

                                  

E A R E M   A N Y T R   E E S W I 

B A I E J   A E Y Q R   V E P W Z 

                 

T H T H E   S A M E H   E I G H T 

T E T Y E   P A D E E   E Z G E T 

                 

F O R E X   A M P L E   M A N Y  

W O O E O   A J P C E   J A E Y  

Gambar 4.9 Contoh Hasil Prediksi Informasi Pesan dengan Menggunakan Metode 

Babbage-Kasiski 

Gambar 4.10 juga memperlihatkan bahwa sandi vigenere cipher masih dapat 

diprediksi menggunakan metode Babbage-Kasiski walaupun telah disandikan 

dengan panjang kunci yang berbeda. Berdasarkan kondisi tersebut terbukti bahwa 

metode vigenere cipher memiliki tingkat keamanan yang rendah. Keadaan ini 

terjadi disebabkan oleh semakin tinggi jumlah karakter yang dapat diidentifikasi 

maka semakin mudah informasi pesan dapat diprediksi.  

 

RATA-RATA KARAKTER TERIDENTIFIKASI 

Vigenere Cipher 
Modifikasi 

Vigenere Cipher 

JU
M

LA
H

 K
A

R
A

K
TE

R
 K

U
N

C
I 

2 Karakter 30,00 0,00 

3 Karakter 30,00 0,00 

4 Karakter 22,50 0,00 

5 Karakter 15,00 0,00 

6 Karakter 23,33 0,00 

7 Karakter 26,83 0,00 

8 Karakter 19,58 0,00 

Gambar 4.10 Perbandingan Nilai Peluang Prediksi Informasi Pesan Antara 

Vigenere Cipher dan Modifikasi Vigenere Cipher 
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Berbeda dengan hasil prediksi modifikasi vigenere cipher menggunakan 

metode Babbage-Kasiski. Terlihat pada Gambar 4.10 metode modifikasi vigenere 

cipher tidak terdapat karakter yang dapat diprediksi. Hal ini terjadi karena metode 

Babbage-Kasiski membutuhkan perulangan kata pada hasil enkripsi untuk dapat 

memprediksi pesan yang disandikan. Disisi lain, hasil penyandian dari metode 

modifikasi vigenere cipher tidak memiliki perulangan kata seperti terlihat pada 

Gambar 4.8. Ini menunjukkan bahwa metode modifikasi vigenere cipher tidak 

dapat diprediksi mengggunakan metode Babbage-Kasiski. 

 

Gambar 4.11 Diagram Kontrol Nilai Peluang Prediksi Informasi Pesan Vigenere 

Cipher 

Gambar 4.11 merupakan diagram kontrol nilai peluang prediksi informasi 

pesan vigere cipher menggunakan metode Babbage-Kasiski. Upper Control Line 

(UCL) dan Lower Control Line (LCL) adalah batas toleransi keamanan sandi dari 

vigenere cipher. Terlihat pada Gambar 4.11 bahwa prediksi sandi dari metode 

vigenere cipher masih dalam batas aman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
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vigenere cipher masih tergolong aman dalam menyandikan pesan. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Solomon (2003) bahwa vigenere cipher merupakan simple 

polyalphabetic cipher yang kuat. Namun, berdasarkan Gambar 4.10 metode 

vigenere cipher berpeluang untuk dipecahkan dengan analisa menggunakan metode 

Babbage-Kasiski. Kondisi tersebut berbeda dengan metode modifikasi vigenere 

cipher bahwa tidak ada satupun karakter yang dapat diprediksi. Inset pada Gambar 

4.11 menunjukkan bahwa metode modifikasi vigenere cipher memiliki LCL dan 

UCL yang berhimpit. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa sandi dari modifikasi 

vigenere cipher terkontrol dalam artian sandi yang dihasilkan aman. Ini 

menunjukkan bahwa modifikasi vigenere cipher lebih aman dibandingkan dengan 

metode vigenere cipher. Metode modifikasi vigenere cipher juga membuktikan 

bahwa metode enkripsi kombinasi dari metode subtitusi dan transposisi 

menghasilkan algoritma cipher text yang lebih aman dari pada metode subtitusi dan 

transposisi sebelumnya. Hal ini sesuai dengan penelitian Pramanik (2014) tentang 

penerapan salah satu metode enkripsi transposisi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan simulasi enkripsi modifikasi vigenere cipher dapat disimpulkan 

bahwa metode tersebut lebih aman dibandingkan dengan metode vigenere cipher 

yang telah ada. Keadaan tersebut disebabkan metode modifikasi vigenere cipher 

tidak memiliki perulangan kata pada sandi yang dihasilkan. Disisi lain, perulangan 

kata pada sandi merupakan hal yang dibutuhkan oleh metode Babbage-Kasiski 

untuk dapat memprediksi informasi yang terdapat dalam sandi. Sehingga metode 

Babbage-Kasiski yang berpeluang memprediksi sandi metode vigenere cipher tidak 

dapat memprediksi sandi yang dihasilkan oleh metode modifikasi vigenere cipher. 

 

5.2 Saran 

Kekurangan dari penelitian ini adalah belum diketahui tingkat keamanan 

sandi yang dihasilkan apabila pesan yang disampaikan berbahasa indonesia. 

Kekurangan lainnya berhubungan dengan efektifitas penggunaan sumber daya 

memori dan kecepatan pada proses enkripsi. Selain itu, algoritma pada modifikasi 

vigenere cipher juga masih menggunakan dasar operasi penyandian dari algoritma 

vigenere cipher. Sehingga apabila salah satu karakter pada sandi hilang maka sandi 

tidak dapat didekripsi sempurna. Oleh karena itu, disarankan penelitian selanjutnya 

dapat meneliti tentang tingkat kemanan sandi pada pesan berbahasa indonesia, 

efektifitas penggunaan memori dan tingkat kecepatan enkripsi serta 

penyempurnaan pada algoritma enkripsi dan dekripsi modifikasi vigenere cipher. 

Hal lain yang dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya adalah pengembangan 

metode modifikasi vigenere cipher untuk dapat menyandikan gambar, suara 

ataupun video. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. (Source Code Program Pembentukan Kunci Pertama) 
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Lampiran 2. (Source Code Program Pembentukan Kunci Kedua) 
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Lampiran 3. (Source Code Program Pembentukan Kunci Ketiga) 
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Lampiran 4. (Source Code Fungsi Enkripsi Metode Modifikasi Vigenere 

Cipher) 
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Lampiran 5. (Source Code Fungsi Dekripsi Metode Modifikasi Vigenere 

Cipher) 
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Lampiran 6. (Tampilan Antarmuka Simulasi Enkripsi Teks) 
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Lampiran 7. (Tampilan Antarmuka Simulasi Dekripsi Teks) 
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Lampiran 8. (Penghitungan Prediksi Sandi 2 Kunci Enkripsi) 

 Hasil enkripsi (Kunci : AK) 

I X T R E   P O B E C   T D H O R   O A B E W 

A X Y D R   O E C W S   T R T R E   C A W E R 

E S G R T   P O B E H   A W P V E   W A X Y   

 

 Karakter berulang 

Karakter 
Berulang 

Interval Faktor Pembagi 

POBE 40 2   4 5   8   10     20   

EWAX 36 2 3 4   6   9   12     23 

WAXY 36 2 3 4   6   9   12     23 

TRE 30 2 3   5 6     10   15     

POB 40 2   4 5   8   10     20   

OBE 40 2   4 5   8   10     20   

EWA 36 2 3 4   6   9   12     23 

WAX 36 2 3 4   6   9   12     23 

AXY 36 2 3 4   6   9   12     23 

 

 Prediksi kunci yang digunakan 

PJG KUNCI : 2 

Bagian 1 A 

Bagian 2 N 

 

 Hasil prediksi pesan dengan kunci AN 

I N T H E  F O R E S  T T H E R  E A R E M 

I K T E E  C O O E P  T Q H B R  B A O E J 

                       

A N Y T R  E E S W I  T H T H E  S A M E H 

A K Y Q R  B E P W F  T E T E E  P A J E E 

                       

E I G H T  F O R E X  A M P L E  M A N Y  

E F G E T  C O O E U  A J P I E  J A K Y  

 

Jumlah Karakter Pesan 54 

Karakter Sama 30 

Peluang Terpecahkan 55,56% 
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Lampiran 9. (Penghitungan Statistic Process Control Metode Vigenere Cipher) 

Jumlah 
Karakter 

Kunci 

Percobaan 
Ke 

Hasil 
Prediksi 

(𝑥) 
𝑥 − �̅�  (𝑥 − �̅�)2  

2 

1 30,00 6,11 37,31 

2 30,00 6,11 37,31 

3 30,00 6,11 37,31 

4 30,00 6,11 37,31 

5 30,00 6,11 37,31 

3 

1 30,00 6,11 37,31 

2 30,00 6,11 37,31 

3 30,00 6,11 37,31 

4 30,00 6,11 37,31 

5 30,00 6,11 37,31 

4 

1 22,50 -1,39 1,94 

2 22,50 -1,39 1,94 

3 22,50 -1,39 1,94 

4 22,50 -1,39 1,94 

5 22,50 -1,39 1,94 

5 

1 15,00 -8,89 79,06 

2 15,00 -8,89 79,06 

3 15,00 -8,89 79,06 

4 15,00 -8,89 79,06 

5 15,00 -8,89 79,06 

6 

1 23,33 -0,56 0,32 

2 23,33 -0,56 0,32 

3 23,33 -0,56 0,32 

4 23,33 -0,56 0,32 

5 23,33 -0,56 0,32 

7 

1 26,83 2,94 8,64 

2 26,83 2,94 8,64 

3 26,83 2,94 8,64 

4 26,83 2,94 8,64 

5 26,83 2,94 8,64 

8 

1 19,58 -4,31 18,59 

2 19,58 -4,31 18,59 

3 19,58 -4,31 18,59 

4 19,58 -4,31 18,59 

5 19,58 -4,31 18,59 
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 Rata-rata hasil prediksi 

�̅� =
836,20

35
= 23,89 

 

 Standar deviasi 

𝑆 = √
915,8084

35 − 1

2

= 5,19 

 

 UCL, LCL dan Control Line (CL) 

Upper Control Line (UCL) = 23,89 + (2 × 5,19) 

Control Line (CL)  =  23,89 

Lower Control Line (LCL) = 23,89 − (2 × 5,19) 
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Lampiran 10. (Formulir Usulan Topik Skripsi) 
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Lampiran 11. (Formulir Usulan Pembimbing Skripsi) 
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Lampiran 12. (Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi) 
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Lampiran 13. (Surat Tugas Panitia Ujian Sarjana) 

 


