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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pokok bahasan pada tugas akhir ini adalah tentang Kriptografi dan Operasi 

Rotasi yang akan diimplementasikan pada Aplikasi sebagai Software komputer 

yang digunakan untuk mengamankan sebuah  pesan rahasia yang dikirim dan 

diterima oleh pengguna yang mempunyai hak. Semua pembahasan tersebut akan 

berguna dalam menunjang pembuatan sistem.  

2.1 Kriptografi 

2.1.1 Definisi Kriptografi  

Secara etimologi, kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu: 

kryptos berarti rahasia dan graphein berarti tulisan. Sedangkan secara terminologi, 

kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara 

menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dipahami maknanya sehingga 

tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berkepentingan. Dalam kriptografi, 

setiap orang dimungkinkan untuk bebas memilih metode untuk merahasiakan 

pesan. Metode tersebut berbeda-beda (unik) untuk setiap pelaku kriptografi 

sehingga penulisan pesan rahasia mempunyai estetika tersendiri. Estetika 

penulisan pesan rahasia ini menjadikan kriptografi sebagai sebuah seni. Pada 

perkembangan selanjutnya, kriptografi dikenal sebagai disiplin ilmu yang 

menggunakan teknik matematika untuk keamanan informasi, seperti privasi dan 

autentikasi.  

2.1.2 Tujuan Kriptografi  

Kriptografi bertujuan untuk memberikan layanan keamanan sebagai berikut[7]: 

2.1.2.1 Otentikasi (Authentication) 

Autentikasi memberikan kepastian terhadap identitas setiap entitas yang 

terlibat dan sumber sebuah data. 

2.1.2.2 Kerahasiaan (Confidentiality) 

Data yang ditransmisikan diproteksi terhadap pengungkapan oleh pihak-pihak 

yang tidak berwenang. 
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2.1.2.3 Keutuhan Data (Data Integrity) 

Data yang di terima oleh penerima dipastikan adalah sama dengan data yang 

di kirim oleh pengirim. 

2.1.2.4 Penyangkalan (Non-Repudiation) 

Setiap entitas yang berkomunikasi tidak dapat menolak atau menyangkal atas 

data yang dikirim atau diterima. 

2.1.3 Sistem Kriptografi 

Kriptografi membentuk sebuah sistem yang dinamakan sistem 

kriptografi(cryptosystem). Cryptosystem adalah lima tuple (P, C, K, E, D), dimana 

P adalah plaintext, C adalah ciphertext, K adalah himpunan kunci-kunci, E adalah 

himpunan fungsi enkripsi dan D adalah himpunan fungsi dekripsi. Berdasarkan 

prinsip kerjanya, sistem kriptografi terbagi tiga, yaitu sistem kriptografi klasik 

(simetris), modern (asimetris) dan hash. 

2.1.3.1 Sistem Kriptografi Klasik (Simetris) 

Kriptografi klasik umumnya merupakan teknik penyandian dengan kunci 

simetris dan pesan disembunyikan sehingga tidak memiliki arti dengan metode 

substitusi atau transposisi. Terdapat lima komponen utama dalam sistem 

kriptografi klasik[8]: 

2.1.3.1.1 Plaintext 

Teks asli dapat berupa pesan atau data sebagai input algoritma enkripsi. 

2.1.3.1.2 Kunci Rahasia 

Kunci rahasia sebagai penentu output dari algoritma enkripsi. Antar entitas 

harus saling mengetahui kunci ini agar dapat melakukan enkripsi atau dekripsi 

pesan. 

2.1.3.1.3 Ciphertext 

Hasil dari proses algoritma enkripsi di mana teks asli dianggap telah 

tersembunyi (tidak memiliki arti). 

2.1.3.1.4 Algoritma Enkripsi 

Algoritma enkripsi mengubah teks asli menjadi ciphertext dengan parameter 

masukan, yaitu teks asli dan kunci rahasia. 
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2.1.3.1.5 Algoritma Dekripsi 

Algoritma dekripsi mengubahciphertext menjadi teks asli dengan parameter 

masukan, yaitu ciphertext dan kunci rahasia. 

 

 

    Key 

 

 

Plaintext            Chipertext       Plaintext 

 

Gambar 2.1 Proses Enkripsi dan Dekripsi Simetris[8] 

   

2.1.4 Operasi Rotasi 

Operasi rotasi merupakan salah satu teknik pengolahan citra dengan merubah 

koordinat pixel namun tidak mengubah nilai intensitasnya yang disebut pula 

sebagai salah satu jenis transformasi geometri. Prinsip operasi rotasi yakni 

memindahkan nilai-nilai pixel dari posisi awal menuju posisi akhir yang 

ditentukan oleh nilai batasan pixel yang diputar terhadap sudut(θo)[2]. 

Prinsip kerja dari operasi rotasi yakni mentransformasikan ketetapan setiap titik 

pada bidang dengan cara memutar pada pusat titik tersebut. Titik pusat berada di 

dalam citra dengan bentuk bangun geometri yang hendak dirotasi. Definisi 

matematika rotasi dapat ditulis sebagai langkah berikut: 

1. Pusat rotasi ditunjukkan oleh titik        . Titik (   ) merupakan poin 

pada area didalam citra. Nilai variabel         dan (   ) adalah bilangan 

bulat positif, karena merupakan indeks dari posisi pixel. Jarak d dari titik 

(   ) ke poin         dapat dituliskan dalam persamaan : 

   √                 (2.1) 

2. Kemudian poisi baru variabel (     ) yang diputar dengan sudut  

(  
 

 
   

  

 
 ), dapat dikalkulasi sebagai. 

 

          [         ], 

Dekripsi Enkripsi 
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         [         ], 

                 , (2.2) 

Dimana simbol ‘i’ adalah imajiner. Fungsi ‘real’ dan fungsi ‘imag’ adalah 

menghitung bagian real dan bagian imajiner dari bilangan kompleks. 

Dengan demikian nilai (     ) adalah bilangan bulat untuk menentukan 

indeks baru dalam rotasi, ketika        terjadi perotasian namun hasil 

dari rotasi sama seperti sebelumnya. Jika     
 

 
   

  

 
    , maka rotasi 

didefiniskan seperti persamaan (2.2).sehingga gambar tidak berbalik 

karena nilai pixel terbatas pada batas garis perpotongan.    

3.         dimisalkan sebagai gambar sebelum dirotasi, maka rotasi citra  

  
       dapat dihitung dengan persamaan : 

 

         ifd ≥ r, 

  
          

     
      ifd ≤ r, (2.3) 

Dimana variabel ‘r’ dalah radius dari batas garis perpotongan.  

teknik operasi rotasi menggunakan persamaan matematika berikut: 

 

   
                   (2.4) 

  

  
                               (2.5) 

 

  
 

  = Citra yang sudah dirotasi 

  = Citra yang dirotasi 

   = Citra yang belum di lakukan proses rotasi 

   = Index pixel X yang nantinya dirotasi 

   = Index pixel Y yang nantinya dirotasi 

  = Area yang nantinya dirotasi 

  = Derajat rotasi, yang mengatur berapa derajat perputaran citra 
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2.2 Citra 

2.2.1 Definisi Citra 

Definisi Citra adalah fungsi intensitas 2 dimensi f(x, y), dimana x dan y 

adalah koordinat spasial dan f pada titik (x, y) merupakan tingkat kecerahan suatu 

citra pada suatu titik. Suatu citra diperoleh dari penangkapan kekuatan sinar yang 

dipantulkan oleh objek. Citra sebagai output alat perekaman, seperti kamera, 

dapat bersifat analog ataupun digital[10]. 

2.2.1.1 Citra Analog 

Citra Analog adalah citra yang masih dalam bentuk sinyal analog, seperti 

hasil pengambilan gambar oleh kamera atau citra tampilan di layar TV ataupun 

monitor Menurut presisi yang digunakan untuk menyatakan titik-titik koordinat 

pada domain spasial (bidang) dan untuk menyatakan nilai keabuan (warna suatu 

citra), maka secara teoritis citra dapat dikelompokkan menjadi empat kelas citra, 

yaitu: kontinu-kontinu, kontinu-diskrit, diskrit-kontinu, diskrit. Parameter (label) 

pertama menyatakan presisi titik koordinat pada bidang, sedangkan label kedua 

menyatakan presisi nilai keabuan/warna. Label kontinu berarti nilai yang 

digunakan adalah tak terbatas dan tak tehingga, sedangkan diskrit menyatakan 

terbatas dan berhingga[11].  

2.2.1.2 Citra Digital 

Suatu citra digital merupakan representasi 2-D array sample diskrit suatu citra 

kontinu f(x,y). Amplitudo setiap sample di kuantisasi untuk menyatakan bilangan 

hingga bit. Setiap elemen array 2-D sample disebut suatu pixel. Tingkat 

ketajaman/resolusi warna pada citra digital tergantung pada jumlah ”bit” yang 

digunakan oleh komputer untuk merepresentasikan setiap pixel tersebut. Tipe 

yang sering digunakan untuk merepresentasikan citra ada;ah ”8-bit citra” (256 

colors (0 untuk hitam – 255 untuk putih)), tetapi dengan kemajuan teknologi 

perangkat keras grafik, kemampuan tampilan citra di komputer hingga 32 bit (232 

warna). Ranah nilai intensitas dalam suatu citra juga ditentukan oleh alat digitasi 

yang digunakan untuk menangkap dan konversi citra analog ke citra digital 

(A/D)[11]. 

 



11 
 

 

2.2.2 Normalisasi Citra 

Normalisasi adalah proses mendesain stuktur data dan teknik analisa data 

yang di organisasikan atribut data dengan cara mengelompokan sehingga 

menghasilkan sebuah hasil yang normal. 

Normalisasi Citra sendiri adalah proses mengubah ukuran sebuah 

citra(image) yang tidak sesuai atau tidak dapat diproses agar dapat diproses 

dengan program dengan normal dan hasil yang baik. 

Proses Normalisasi sendiri adalah mengubah ukuran citra(image) dengan 

melihat ukuran terkecil sebagai acuan utama untuk menjadikan citra(image) 

tersebut menjadi normal dan dapat di proses. 

2.3 Python 

Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi 

perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim 

sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan, dengan sintaksis 

kode yang sangat jelas, dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar 

yang besar serta komprehensif. 

Python mendukung multi paradigma pemrograman, utamanya, namun tidak 

dibatasi; pada pemrograman berorientasi objek, pemrograman imperatif, dan 

pemrograman fungsional. Salah satu fitur yang tersedia pada python adalah 

sebagai bahasa pemrograman dinamis yang dilengkapi dengan manajemen 

memori otomatis. Seperti halnya pada bahasa pemrograman dinamis lainnya, 

python umumnya digunakan sebagai bahasa skrip meski pada praktiknya 

penggunaan bahasa ini lebih luas mencakup konteks pemanfaatan yang umumnya 

tidak dilakukan dengan menggunakan bahasa script. Python dapat digunakan 

untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di 

berbagai platform sistem operasi[12], Saat ini kode python dapat dijalankan di 

berbagai platform sistem operasi. 

2.3.1 Python Imaging Library 

Python Imaging Library atau disingkat PIL adalah Library gratis untuk 

bahasa pemprograman python untuk menambahkan kemampuan pengolahan citra 

untuk interpreter python. Library ini mendukung banyak format file, dan 
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memberikan kuat pengolahan gambar dan kemampuan grafis. Library ini sendiri 

tersedia untuk Windows, Mac OS X dan Linux[13].  

2.3.2 Python Time Library 

Python Time Library adalah Library yang menyediakan fungsi yang 

berhubungan dengan waktu. Untuk fungsi terkait, lihat juga datetime dan calendar 

modules[14]. 

Meski modul ini selalu tersedia, tidak semua fungsi yang teredia pada semua 

platform. Sebagian besar fungsi yang di tetapkan dalam panggilan modul ini 

fungsi platform seperti Library C dengan nama yang sama. Kadang – kadang 

mungkin membantu untuk berkonsultasi dokumentasi platform, karena semantik 

fungsi-fungsi ini bervariasi antara platform. 

2.3.3 Python Py2Exe 

py2exe adalah ekstensi Python yang mengubah Python script (py) ke 

Microsoft Windows executable (exe). executables ini dapat berjalan pada sistem 

tanpa Python diinstal. Ini adalah alat yang paling umum untuk melakukannya[15]. 

py2exe digunakan untuk mendistribusikan resmi BitTorrent client (sebelum 

versi 6.0) dan masih digunakan untuk mendistribusikan SpamBayes serta proyek-

proyek lainnya. 

Sejak Mei 2014, ada versi py2exe tersedia untuk Python 3. Sebelum itu, 

py2exe dibuat hanya untuk Python 2, dan itu perlu untuk menggunakan alternatif 

seperti cx_Freeze untuk Python 3 kode. 

Meskipun program ini mengubah file Py ke exe, itu tidak membuatnya 

berjalan lebih cepat sebagai py2exe hanya bundel bytecode Python daripada 

mengubahnya ke mesin-kode. Bahkan mungkin berjalan lebih lambat daripada 

menggunakan interpreter Python langsung karena startup overhead. 

 

 

 


