
BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dipaparkan beberapa landasan teori yang digunakan oleh

penulis untuk melakukan penelitian ini. Landasan teori di sini termasuk penelitian

terkait, definisi, dan teori yang dimuat dalam buku-buku ataupun makalah ilmiah.

2.1 Hasil Penelitian Terkait

Pada bagian ini akan disampaikan tiga dari sejumlah penelitian-penelitian

yang menjadi dasar utama penulis untuk melakukan penelitian ini. Berikut adalah

penelitian-penelitian yang dimaksud:

2.1.1 An RGB image encryption using diffusion process associated with 

chaotic map

Penelitian  ini  dilakukan  oleh  Manish  Kumar,  Pradeep  Powduri,  dan

Avanish Reddy yang diterbitkan pada sebuah jurnal ilmiah berjudul Journal of

Information Security and Applications (2014).  Pada penelitian ini disampaikan

metode untuk enkripsi  gambar  berwarna(RGB) dengan penekanan pada  proses

diffusion dan juga beberapa hasil pengujian pada gambar setelah proses enkripsi.

Pada  penelitian  ini  proses  diffusion dilakukan  sebanyak  dua  kali  dan  proses

enkripsi dilakukan pada masing-masing lapisan warna secara terpisah. 

2.1.2 A New Color Visual Cryptography Scheme with Perfect Contrast

Penelitian ini  dilakukan oleh Xiao-Yi Liu,  Ming-Song Chen, dan Ya-Li

Zhang yang diterbitkan pada sebuah jurnal  ilmiah International  Conference on

Communications  and  Networking  in  China  (2013).  Peneliti  mengemukakan

sebuah metode baru untuk skema visual kriptografi tanpa merusak warna asli pada

gambar  hasil  dekripsi.  Peneliti  tersebut  juga  mengemukakan  skema  dengan

menggunakan fungsi  PRNG  untuk permutasi  piksel  dan juga  dilakukan proses

feature extraction  sebelumnya pada gambar yang akan dilakukan proses enkripsi.

Setelah  kedua  proses  tersebut  dilakukan,  maka  dilakukan  proses  xor-ing pada

gambar yang dimaksud.
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2.1.3 Hash Key-based Image Encryption using Crossover Operator and 

Chaos

Penelitian ini dilakukan oleh Ramzi Guesmi, Mohamed Amine Ben Farah,

Abdennaceur  Kachouri,  dan  Mounir  Samet.  Penelitian  ini  mengajukan  skema

untuk enkripsi gambar menggunakan nilai  hash sebagai kunci dan menggunakan

operator  Crossover.  Dipaparkan  pula  hasil  pengujian  menggunakan  berbagai

metode untuk melihat kualitas dari teknik enkripsi yang diajukan. Pengujian yang

digunakan antara lain pengujian PSNR, MSE, NPCR, dan UACI.

2.2 Teori-Teori Terkait

Selanjutnya  akan  dipaparkan  pengertian-pengertian  ataupun  definisi-

definisi  teori  yang  digunakan  maupun  terkait  dengan  penelitian  ini  sebagai

landasan pemikiran bagi penulis.

2.2.1 Kriptografi dan Kriptografi Visual

Istilah kriptografi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata

kryptós yang berarti tersembunyi atau rahasia, dan graphein yang berarti tulisan,

sehingga dapat kita katakan secara sederhana bahwa kriptografi itu adalah suatu

metode atau cara untuk menyembunyikan suatu pesan atau tulisan. Sebagaimana

yang dipahami penulis saat ini, kriptografi sendiri merupakan salah satu bidang

yang merupakan cabang ilmu matematika. Kriptografi pada masa sekarang secara

luas diterapkan pada sistem komputer dalam gunanya sebagai pengaman sebuah

atau sejumlah informasi yang dianggap atau memang bersifat penting dan rahasia.

Kriptografi dari segi penerapannya memang sangat dekat dengan ilmu komputer,

meskipun pada dasarnya ilmu kriptografi  sendiri  merupakan cabang ilmu yang

telah  lama  dirumuskan  dan  diterapkan  bahkan  sebelum  komputer  modern

ditemukan. 

Dituliskan  oleh  William Stalling[4,  hal.  32],  sebuah  pesan  asli  disebut

sebagai  plaintext,  sementara  pesan  yang  telah  dikodekan  disebut  dengan

ciphertext.  Proses  yang mengubah  plaintext menjadi  ciphertext disebut  dengan

enciphering  atau  encryption;pengembalian  plaintext  dari  ciphertext  disebut

dengan deciphering atau decryption. Skema-skema yang digunakan untuk proses

enkripsi(encryption)  merupakan bagian dari bidang studi yang diketahui sebagai

kriptografi.  Skema  tersebut  dikenal  sebagai  sebuah  cryptograhpy  system  atau
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sebuah  cipher.  Teknik-teknik  yang  digunakan  untuk  melakukan  proses

deciphering  sebuah  pesan  tanpa  ada  pengetahuan  tentang  detail  proses

enciphering  termasuk ke dalam bidang dari  cryptanalysis. Cryptanalysis  adalah

apa yang dikenal masyarakat umum sebagai “memecahkan kode.” Bidang-bidang

dari  kriptografi  dan  cryptanalysis bersama-sama disebut  dengan

kriptologi(cryptology). 

Kemudian  kita  melihat  kepada  definisi  Kriptografi  Visual  itu  sendiri.

Dapat dikatakan bahwa Kriptografi  Visual  merupakan mekanisme enkripsi  dan

dekripsi  yang diterapkan pada objek visual  dalam kasus  ini  gambar atau  citra

digital.  Dituliskan  di  sebuah  buku  berjudul  Visual  Cryptorgaphy  for  Image

Processing  and  Security[5],  Visual  Cryptography  (VC),  yang  pertama  kali

ditemukan dan dipelopori oleh Moni Naor dan Adi Shamir di dalam Eurocrypt

pada tahun 1994.  Pada metode yang diajukan tersebut proses dekripsi dari sebuah

gambar kriptografi tidak membutuhkan perhitungan matematis yang rumit. Proses

dekripsi mampu dilakukan langsung oleh indra penglihatan, gambar hasil enkripsi

akan ditumpuk dan gambar asli akan mampu dilihat langsung oleh mata kita. 

Seiring  dengan  perkembangan  teknologi,  citra  digital  pun  semakin

berkembang dari segi pembentukan maupun format digital yang digunakan. Dari

sebab  itu  metode-metode  untuk  melakukan  proses  enkripsi  gambar  terus

berkembang  dan  menjadi  topik  yang  menarik  dalam penelitian  mengenai  VC,

dikarenakan metode VC pertama kali diajukan untuk gambar dengan warna hitam-

putih. Pada era sekarang ini, format gambar digital sudah beragam dan memiliki

kedalaman warna yang lebih besar sehingga mampu memiliki warna yang lebih

beragam. Proses enkripsi  dan dekripsi  yang sangat sederhana pun berkembang

hingga  menjadi  kompleks  demi  dicapainya  aspek-aspek  keamanan  dari  hasil

gambar enkripsi.

2.2.2 Fungsi Hash

Fungsi Hash (Hash Function) merupakan sebuah fungsi matematika yang

memetakan sejumlah bit data ke sejumlah bit data lainnya yang panjang  bit-nya

mutlak dan tampak acak atau tidak memiliki makna. Hasil fungsi hash tidak bisa

dikembalikan  sebagaimana  proses  pemetaan  dilakukan  sehingga  tidak  akan

mampu  diketahui  data  asli  setelah  proses  hash dilakukan.  Patutlah  diketahui
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sebelumnya bahwa fungsi  hash merupakan fungsi yang bersifat  satu arah atau

tidak mampu dikembalikan.  Satu-satunya cara untuk mengetahui  data  asli  dari

hasil  sebuah  proses  hash adalah  dengan  metode  Brute-Force,  yaitu  proses

menebak  satu  per-satu  dari  semua  kemungkinan  dan  kemudian  mencocokkan

dengan hasil dari proses hash.

Dituliskan  juga  oleh  William  Stallings  [4],  sebuah  fungsi  hash H

menerima blok data M dengan panjang data yang bervariasi  sebagai  input dan

menghasilkan sebuah nilai  hash  h  = H(M) dengan panjang yang tetap. Sebuah

fungsi  hash yang “baik” memiliki atribut yang hasil-hasil dari penerapan fungsi

tersebut untuk sekumpulan data masukan yang besar akan menghasilkan keluaran

data yang terdistribusi merata dan tampak acak. Secara umum, prinsip dari fungsi

hash adalah  integritas  data.  Perubahan  pada  satu  atau  sejumlah  bit  data  akan

menghasilkan—dengan  probabilitas  yang  tinggi—perubahan  pada  kode  hash.

Pernyataan serupa juga tertulis pada buku Cryptography Engineering[2],  sebuah

fungsi hash adalah sebuah fungsi yang mengambil sejumlah string atau bit(byte)

data dengan panjang tertentu sebagai masukan dan menghasilkan keluaran dengan

ukuran panjang yang tetap. 

Terdapat beberapa jenis fungsi hash sum yang dikenal saat ini antara lain:

1. MD4

MD4 adalah algoritme kriptografi hash-function yang dikembangkan oleh

Ronald Rivest pada tahun 1990. Panjang digest terdiri dari 128 bit. Algoritme ini

mempengaruhi  rancangan  algoritme  selanjutnya  seperti  MD5,  SHA-1  dan

algoritme RIPEMD. Keamanan dari algoritme MD4 ini sudah sangat terancam.

Collision-attack  terhadap  MD4  telah  dipublikasikan  pada  tahun  1995  dan

serangan-serangan baru telah dipublikasikan pula setelah itu. [6]

2. MD5

Algoritme MD5 secara luas telah digunakan dan menghasilkan panjang

nilai hash 128 bit. Meskipun pada awalnya MD5 dirancang untuk cryptographic

hash function  namun MD5 juga tetap cocok untuk  checksum untuk melakukan

verifikasi integritas data, tetapi hanya terhadap kerusakan yang tidak berat. Seperti

algoritme  hash lainnya,  MD5 bukan merupakan enkripsi  ataupun pengkodean.

MD5 hanya bisa dikembalikan dengan serangan brute-force.[7] Patut ditekankan
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bahwa checksum dan  cryptographic hash function merupakan hal yang berbeda,

checksum lebih  ditekankan  untuk  keperluan  integritas  data,  sedangkan

cryptographic  hash  function  digunakan  untuk  keperluan  kriptografi  seperti

Digital  Signature,  message  authentication  codes(MACs),  dan  bentuk-bentuk

autentikasi  lainnya.  Namun tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  cryptographic

hash  function  digunakan  untuk  verifikasi  integritas  data  dikarenakan  pada

dasarnya nilai  hash harus berubah bahkan pada perubahan 1-bit  pada data asli

sebagaimana telah dinyatakan di atas.

3. SHA-1

SHA-1  merupakan  cryptographic  hash  function  yang  dirancang  oleh

Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat(NSA) dan merupakan U.S Federal

Information  Processing Standard yang dipublikasikan oleh  National  Intitute  of

Standars and Technology.  SHA-1 menghasilkan nilai hash dengan panjang 160

bit(20byte). Nilai hash SHA-1 biasanya ditampilkan dalam bentuk  hexadecimal

dengan panjang 40 digit. SHA-1 masih digunakan oleh Revision Control System

seperti Git dan Mercurial untuk melakukan verifikasi perubahan pada data, namun

tidak digunakan dalam proses kriptografi.[8]

4. SHA-2

SHA-2  merupakan  serangkaian  cryptographic  hash  function  yang

dirancang  pula  oleh  NSA.  SHA-2  memiliki  perubahan  yang sangat  signifikan

dibandingkan dengan pendahulunya yaitu SHA-1. Keluarga SHA-2 terdiri dari 6

fungsi  hash dengan  nilai  hash yang  berbeda-beda  antara  lain  224,  256,  384,

ataupun 512 bit: SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/224, SHA-

512/256.[9] Perbedaan yang paling  signifikan selain terdapat  pada panjang bit

nilai  hash serta ukuran  block yang lebih besar, terdapat  peningkatan algoritme

untuk mencegah collision-attack.

Dari pengertian di atas patut dipahami bahwa dalam kasus yang sedang

diteliti oleh penulis, istilah  check sum dan  hash sum adalah sejalan dikarenakan

kedua fungsi  tersebut dapat digunakan untuk mengukur integritas sebuah data.

Tetapi  perlu  ditekankan  sekali  lagi  bahwa  secara  mendasar  fungsi  hash dan

checksum adalah hal yang berbeda. 
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2.2.3 Pseudo Random Number Generator(PRNG)

Dituliskan  oleh  William Stalling  dalam bukunya[4],  PRNG mengambil

sebuah masukan(input) dengan panjang yang mutlak,  disebut dengan  seed,  dan

menghasilkan  serangkaian  keluaran  bit  data  menggunakan  algoritme

deterministik.  Terdapat dua buah kriteria yang digunakan untuk melihat bahwa

serangkaian bilangan mampu dikatakan acak[4, hal. 220]:

• Distribusi Merata: Distribusi dari setiap bit dalam rangkaian data harus

benar-benar merata; sehingga, frekuensi kemunculan dari bilangan nol

dan satu sekiranya harus merata.

• Tidak  Dependen:  Tidak  ada  bagian  dari  rangkaian  bilangan  yang

mampu ditebak dari bagian lainnya di rangkaian bilangan yang sama.

Dari  penjelasan  di  atas  dapatlah  dikatakan  bahwa  PRNG merupakan

sebuah penghasil  bilangan acak yang akan menghasilkan serangkaian bilangan

acak dengan urutan yang sama jika diberikan masukan, berupa  seed yang sama.

Berbeda  dengan  TRNG(True  Random  Number  Generator) yang  menghasilkan

bilangan  acak  dengan  mengambil  sumber  yang  non-deterministik  sehingga

menghasilkan serangkaian bilangan acak yang berbeda pada konteks apapun.

2.2.4 Confussion and Diffusion

Secara singkat  diffusion berarti perubahan yang terjadi  pada satu bit  di

plaintext  akan memberi pengaruh yang cukup besar untuk beberapa bit data di

ciphertext. Sedangkan confusion berarti sebuah bit pada ciphertext  terkait dengan

beberapa bit  pada gambar kunci. Dituliskan oleh William Stallings[4],  dalam

proses diffusion, struktur statistik pada plaintext tersebar ke statistik dengan jarak

yang jauh pada ciphertext. Di sisi lain, proses confusion berusaha untuk membuat

hubungan yang kompleks antara statistik dari  ciphertext  dengan nilai dari kunci

enkripsi. 

Dalam  praktiknya  confusion berarti  bahwa  key  tidak  terkait  secara

sederhana terhadap  ciphertext.  Setiap karakter dari  ciphertext  harus bergantung

pada beberapa bagian dari key. Secara singkat berarti jika satu bit pada cihpertext

akan mengubah nilai  key  pada saat proses dekripsi. Sedangkan  diffusion berarti

jika  kita  mengubah  sebuah  karakter  pada  plaintext  maka  beberapa  nilai  pada
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ciphertext  juga  akan  berubah,  begitu  pula  sebaliknya,  jika  mengubah  sebuah

karakter pada  ciphertext maka beberapa nilai pada  plaintext  juga akan berubah.

[10]

2.2.5 Pustaka Pengolahan Citra Digital

Pustaka  OpenCV  merupakan  pustaka  perangkat  lunak  yang  digunakan

untuk mengolah berupa data visual sehingga komputer mampu memiliki semacam

indra  penglihatan  dan  mengolah  data  dari  apa  yang  telah  ia  lihat  sehingga

didapatkan  sebuah  informasi.  Dikutip  dari  situs  resmi  OpenCV[11],

OpenCV(Open Source Computer Vision Library) merupakan pustaka perangkat

lunak  kode  sumber  terbuka  untuk   visi  komputer  dan  machine  learning  yang

dibuat untuk menyediakan infrastruktur yang sering digunakan pada aplikasi visi

komputer dan untuk mempercepat penggunaan machine perception dalam produk-

produk komersial.  OpenCV memiliki berbagai antarmuka pemrograman seperti

pada  C,  C++,  Python,  Java,  dan  Matlab.  OpenCV  juga  mendukung  berbagai

sistem operasi seperti Linux, Windows, Android, dan Mac OSX. 

2.2.6 Shannon Entropy

Shannon  Entropy, dinamai  atas  nama  seorang  matematikawan  Claude

Shannon, diperkenalkan pertama kali pada tahun 1948. Semenjak itu,  Shannon

entropy  telah  digunakan  secara  luas  di  bidang  information  sciences.  Shannon

Entropy  adalah  semua  pengukuran  terhadap  ketidakpastian  yang  terasosiasi

dengan  variabel  acak.  Secara  spesifik,  Shannon  entropy  mengukur  nilai

kemungkinan dari sebuah informasi yang terkandung pada sebuah pesan.[12] Jika

X merupakan  sekumpulan  data  acak,  maka  nilai  entropy  H(X) dapat  dihitung

sebagaimana ditunjukkan pada persamaan (2.1).

H (x)=−∑
i=0

L−1

Pi log2 Pi                                                                        (2.1)

L merupakan nilai maksimum dari data pada X sedangkan Pi  merupakan

nilai  peluang dari  kemunculan  nilai  i  pada  X.  Nilai  Pi dapat  dihitung  dengan

persamaan (2.6.2).

Pi=
ni

N
                                                                                                (2.2)
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Nilai  ni merupakan  jumlah  kemunculan  i  pada  L,  sedangkan  nilai  N

merupakan  jumlah  data  pada  L.  Untuk mengukur  nilai  keacakan  pada  sebuah

gambar,  nilai  L  pada  persamaan  (2.6.1)  adalah  nilai  maksimum  warna  pada

sebuah  gambar,  dan  nilai  N  merupakan  jumlah  piksel  pada  gambar  yang

didapatkan  dari  N=lebar×tinggi  pada  gambar.  Kemudian  dapatlah  dihitung

nilai  entropy H(X) jika X adalah sekumpulan nilai warna pada sebuah gambar

dengan persamaan (2.6.3).

H (X )=−∑
i=0

L−1 n1

N
log2

n1

N
=∑

i= 0

L−1 n1

N
log2

N
n1

                                         (2.3)

Nilai  maksimum  entropy adalah  log2(L),  jika  didapati  nilai  entropy

mendekati  nilai  maksimum  tersebut,  dapatlah  disimpulkan  bahwa  jumlah

persebaran  data  pada  X  sangat  merata,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa

sekumpulan data tersebut tidak mengandung banyak informasi. Berdasarkan teori,

semakin mendekati nilai maksimum tersebut, semakin kecil kemungkinan sebuah

cryptosystem mengandung sebuah informasi.[13]

2.2.7 Number of Pixel Changed Rate(NPCR) and Unified Average Change 

Intensity(UACI)

NPCR  adalah persentase total  nilai  perubahan piksel pada gambar hasil

enkripsi  C1 dibandingkan terhadap gambar hasil  enkripsi  C2 setelah satu piksel

terakhir  pada  gambar  asli  diubah.  Nilai  NPCR dapat  dihitung  dengan

menggunakan persamaan (2.4).

NPCR=

∑
i

M

∑
j

N

D (i , j)

M×N
×100                                                             (2.4)

Nilai M merupakan ukuran lebar gambar dan nilai N merupakan ukuran

tinggi  gambar.  Sedangkan  nilai  D(i,j) dapat  dihitung  dengan  syarat  sebagai

berikut:

D(i , j){ 0, jikaC1(i , j)=C2(i , j)
1, jikaC1(i , j)!=C2(i ,q)

Dari penjelasan di atas dapatlah kita pahami bahwa semakin besar nilai

NPCR  maka semakin baik pula hasil enkripsi tersebut.  UACI  adalah nilai hasil
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pengukuran rata-rata perbedaan intensitas warna pada kedua gambar hasil enkripsi

yaitu C1 dan C2 . UACI dapat dihitung dengan persamaan (2.5).

UACI=
∑

i

M

∑
j

N |C1(i , j)−C2(i , j)|

255
M×N

×100                                                      (2.5)

Jika nilai  NPCR lebih besar dari 99 % dan nilai  UACI ekuivalen dengan

33%  maka  sebuah  enkripsi  gambar  tersebut  dapat  dinyatakan  tahan  terhadap

serangan differential-attack.[14]

2.2.8 Peak Signal Noise Ratio(PSNR)

PSNR merupakan nilai hasil perhitungan noise pada sebuah transmisi data.

Dalam kasus  sebuah gambar,  semakin  tinggi  nilai  PSNR  berarti  semakin  baik

kualitas  gambar  setelah  melalui  suatu  proses.  PSNR  dapat  digunakan  untuk

menghitung kualitas gambar hasil enkripsi, yang berarti semakin kecil nilai PNSR

maka semakin kecil pula keterkaitan gambar hasil enkripsi dengan gambar asli

yang berarti semakin sulit menebak gambar asli tanpa mengetahui gambar kunci.

PSNR  juga  dapat  digunakan  nantinya  untuk  melihat  noise  pada  gambar  hasil

dekripsi  dibandingkan  dengan  gambar  asli.  PSNR pada  sebuah  gambar  dapat

dihitung dengan persamaan (2.6).

PSNR=20× log
255

√MSE
                                                                     (2.6)

Nilai MSE(Mean Square Error) dapat dihitung dengan persamaan (2.7) .

MSE=
1

M×N
∑
i=0

M −1

∑
j=0

N−1

[I (i , j)−K (i , j)]2                                           (2.7)

I  merupakan  gambar  asli  dan  K  merupakan  gambar  yang  diperkirakan

memiliki noise. Nilai M adalah ukuran lebar gambar dan N adalah ukuran tinggi

pada gambar I dan K. Dalam sebuah proses yang berjalan sempurna, dalam artian

tidak menghasilkan  noise,nilai  MSE yang didapatkan adalah 0 yang berarti nilai

PSNR yang didapatkan akan menjadi tak terhingga. Dari pengertian tersebut lah

dapat kita pahami bahwa semakin kecil nilai MSE dan semakin besar nilai PSNR

maka semakin kecil noise atau dengan kata lain hampir tidak ada kerusakan pada

gambar.
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2.2.9 Histogram Gambar

Dikutip  dari  situs  Scientific  Volume  Imaging[15],  sebuah  histogram

gambar  berarti  sebuah  representasi  secara  grafis  dari  nilai  intensitas  warna

terhadap jumlah piksel  pada gambar. Histogram pada gambar dapat digunakan

untuk  menganalisis  jumlah  piksel  yang  mengandung  intensitas  warna  tertentu

yang berarti kita dapat menganalisis pula persebaran intensitas warna pada sebuah

gambar. Semakin merata bentuk histogram sebuah gambar, maka semakin merata

intensitas warna yang tersebar pada gambar tersebut.

Histogram  menampilkan  ilustrasi  dengan  jelas  bagaimana  piksel  pada

gambar  terdistribusi  dengan  menggambarkan  jumlah  piksel  pada  intensitas

tertentu.  Histogram gambar  yang telah  dienkripsi  akan sangat  berbeda dengan

gambar asli. Sehingga, histogram tersebut secara statistik tidak akan mirip yang

menyatakan tidak ada informasi yang bisa diambil dari gambar tersebut.
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