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Apa itu kriptografi? (1) 

 Cryptography: Ilmu/teknik untuk mengamankan 
data dengan cara enkripsi dan dekripsi, sehingga 
tidak dapat terbaca oleh pihak yang tidak berhak



  

Apa itu kriptografi? (2) 

 Cryptanalysis: ilmu untuk mendekripsi chipertext 
tanpa menggunakan kunci

 Cryptology: ilmu untuk menggabungkan antara 
Cryptography dan Cryptanalysi

 Cryptosystem: 
● Gabungan hardware dan software yang 

mengimplementasikan enkripsi dan dekripsi
● Menggabungkan 2 elemen:

➔ Cryptographic algorithm
➔ Cryptovariable, yakni kuncinya



  

Apa itu kriptografi? (3)

 Tujuan
● Confidentiality, melindungi informasi yang rahasia
● Integrity, dengan hashing dan message digests
● Authentication, non-repudation, dengan digital signature

 Topik sejenis
● Kriptografi
● Steganografi
● Digital signature
● Hashing



  

Jenis-jenis kriptografi (1)

 Kriptografi dilihat dari algoritmanya
● Klasik

➔ Algoritma disembunyikan
➔ Contoh: Caesar Chiper 

● Modern
➔ Algoritma dipublikasikan, kekuatan ada pada “kunci”
➔ Contoh: RSA, DES, AES



  

Jenis-jenis kriptografi (2)

 Kriptografi dilihat dari chipernya
● Block Chiper,

➔ Komputasi dalam algoritmanya dilakukan  perblok
➔ Umumny digunakan secara luas di software

● Stream Chiper
➔ Komputasi dilakukan secara realtime perbit
➔ Umumnya diimplementasikan di hardware



  

Jenis-jenis kriptografi (3)

 Kriptografi dilihat dari kuncinya
● Simetric/Secret Key, kunci untuk enkripsi dan dekripsi 

sama

● Asimetric/Public Key, kunci untuk enkripsi berbeda 
dengan kunci untuk dekripsi



  

Jenis-jenis kriptografi (3)

 Algoritma-algoritma kriptografi



  

Operasi dasar kriptografi (1)

 Operasi dasar pada chiper ada 2: subtitusi dan 
transposisi

 Operasi Substitusi
● Data, misal karakter diganti dengan karakter yang lain 
● Contoh: Caesar Chiper 



  

Operasi dasar kriptografi (2)

 Operasi Transposisi
● Data, misal karakter disusun dalam urutan yang berbeda
● Contoh: 



  

Steganografi

 Steganografi: Teknik pengamanan data dengan cara 
menyembunyikan data sehingga seolah-olah tidak ada data

 Contoh
● Yunani (Greek) vs Persia, pesan disembunyikan di meja yang 

dilapisi lilin
● Histalaeus, pesan ditato di kepala budak yang telah digunduli
● Digital watermarking, menandai kepemilikan gambar digital



  

Simetric vs Asimetric (1)

 Simetric/Secret Key (1)
● Kunci enkripsi dan 

dekripsi sama
● Kelebihan: operasinya 

cepat
● Kekurangan: 

➔ Distribusi kuncinya sulit
➔ Dibutuhkan variasi kunci 

yang sangat banyak
Nk= n(n-1)/2

Untuk 6 user dibutuhkan 15 
kunci berbeda !!



  

Simetric vs Asimetric (2)

 Simetric/Secret Key (2)
– Contoh: AES (Advanced 

Encryption Standard)



  

Simetric vs Asimetric (3)

 Asimetric/Publik Key
● Kunci enkripsi dan dekripsi 

berbeda
● Kelebihan: 

➔ Distribusi kunci lebih mudah
➔ Cara kerjanya dibalik menjadi 

produk baru, Digital Signature
● Kekurangan: 

● Menggunakan komputasi 
matematik yang rumit

● Dibutuhkan effor besar



  

Simetric vs Asimetric (4)

 Asimetric/Publik Key (2)
– Contoh: RSA (Rivest-Shamir-Adleman)



  

Digital Signature 

 Digital Signature
● Operasi kebalikan 

dari asimetric 
cryptographi

● Untuk 'stempel' 
bahwa data benar-
benar dari sumber 
yang sah



  

Hashing

 Fungsi satu arah
 Untuk mengecek integritas data
 Jenis-jenis algoritma: SHA, MD5
 Contoh MD5

● Data= keamanan
● Hash= f2cb3069cdb8939144a93932286182be



  

Keluarga algoritma kriptografi



  

Implementasi Kriptografi (1)

 Implementasi dalam berbagai protokol
● HTTPS, pada HTTP (Akses web)
● SSH, pada remote login
● PGP (Prety Good Privacy) pada email



  

Implementasi Kriptografi (2)

● Contoh HTTPS



  

Metode serangan 

 Analytic attacks:menggunakan manipulasi aljabar 
untuk mengurangi kompleksitas algoritma  

 Brute force attacks: mencoba seluruh kemungkinan 
kunc, teknik ini akan membutuhkan waktu yang sangat 
lama tergantung panjang kunci dan kemampuan 
resource untuk melakukan serangan

 Implementation attacks: eksploitasi kelemahan 
algoritma atau protokol  yang digunakan

 Statistical attacks:  eksploitasi kelemahan 
menggunakan statistik, seperti kelemahan dalam 
randomisasi pembangkitan kunci


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22

