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Abstract

Since long encoding messages by cryptographic methods. Roman era encoding the 
message has been conducted, the encoding method is known as cryptography caesar cipher 
which is a substitution cipher cryptographic algorithm. The development of caesar cipher is a
homofonik substitution cipher algorithm and poligram.

Encoding process is called encryption and to open the encryption is called decryption. 
The process of encryption is the process of changing the original data (plaintext) into secret
data (ciphertext), so that the confidentiality of data while being shipped is expected to awake. 
Decryption process is the process of change secret data (ciphertext) into original data
(plaintext) when data is received by the authorized.

Homophonic substitution cipher cryptographic algorithms and polygram is more 
complex than caesar cipher cryptographic algorithms. homophonic substitution cipher 
cryptographic algorithm is more difficult than on single alfabed chippers, but by using a known 
plaintext attack it will be easily solved. In the substitution cipher algorithm poligram using 
substitution each group a letter by letter ciphertext group. This has the advantage in time of 
emergence polygraph distribution becomes flat so it is more difficult when performed frequency 
analysis process.
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Abstrak

Sejak lama penyandian pesan dilakukan dengan metode kriptografi. Jaman Romawi 
penyandian pesan telah dilakukan, penyandian dengan metoda kriptografi ini dikenal dengan 
nama caesar cipher yang merupakan algoritma kriptografi cipher subtitusi. Adapun 
pengembangan dari caesar cipher adalah algoritma cipher substitusi homofonik dan poligram.

Proses penyandian ini disebut enkripsi & untuk membuka penyandiannya disebut 
dekripsi. Proses enkripsi merupakan proses merubah data asli (plaintext) menjadi data rahasia 
(ciphertext), sehingga kerahasiaan data ketika dikirim diharapkan terjaga. Proses dekripsi 
adalah proses merubah data tersandikan (ciphertext) menjadi data asli (plaintext) ketika data 
diterima oleh yang berhak. 

Algoritma kriptografi cipher subtitusi homofonik dan poligram lebih kompleks dari 
algoritma kriptografi caesar cipher. Algoritma kriptografi cipher subtitusi homofonik lebih 
sulit dari pada chipper alfabed tunggal, akan tetapi dengan menggunakan known plaintext 
attack hal ini akan mudah dipecahkan. Pada algoritma cipher subtitusi poligram menggunakan 
cara subtitusi setiap kelompok huruf dengan kelompok huruf cipherteks. hal ini memiliki 
keuntungan pada waktu distribusi kemunculan poligraf menjadi flat (datar) sehingga lebih 
menyulitkan ketika dilakukan proses analisis frekuensi. 

Kata kunci: Kriptografi, Caesar cipher, Cipher subtitusi, Homofonik, Poligram
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1. Pendahuluan

Perkembangan komputer pada saat ini 
cukup pesat. Perkembangan tersebut bukan 
hanya pada perangkat keras tetapi juga pada 
perangkat lunak. Penggunaan komputer tidak 
lepas dari segi keamanan data, sehingga
keamanan komputer dituntut maksimal 
seiring dengan perkembangannya. 

Saat ini penyimpanan dan pengiriman 
data sudah sangat cepat, mudah dan praktis. 
Data yang disimpan dalam media elektronik
seperti pada flash memory, harddisk,
maupun smart card, memerlukan 
penanganan khusus terlebih soal 
pengamanannya. Proses penyimpanan data 
maupun informasi dalam media tersebut baik 
keutuhan maupun keamanannya tetap 
terjaga. Penyandian untuk mengamankan 
data telah dilakukan berabad-abad dan telah 
banyak teknik yang dibuat. Proses 
penyandian ini disebut dengan nama enkripsi 
dan untuk membuka penyandiannya disebut 
dengan nama dekripsi. Proses enkripsi 
merupakan proses merubah data asli 
(plaintext) menjadi data rahasia (ciphertext), 
sehingga kerahasiaan data ketika dikirim 
diharapkan terjaga. Proses dekripsi adalah 
proses merubah data tersandikan (ciphertext) 
menjadi data asli (plaintext) ketika data 
diterima. 

Pada saat melakukan proses enkripsi 
maupun dekripsi diperlukan suatu algoritma 
yang disebut algoritma kriptografi, atau 
sering disebut kriptografi saja. Kriptografi 
sangat beragam, tujuannya adalah membuat 
serumit mungkin pesan yang dikirim 
sehingga data didalamnya aman kemudian 
orang yang berhak saja dapat meng-
gunakannya data tersebut.

1.1 Latar belakang masalah

Beberapa abad yang lalu kriptografi telah 
digunakan untuk mengamankan pesan yang 
dikirim, hingga saat ini kriptografi tetap 
digunakan. Pengamanan sebuah pesan atau 
informasi dari dahulu kala telah menjadi 
perhatian yang cukup besar. Banyaknya 
kriptografi yang buat menandakan bahwa 

begitu pentingnya pesan, data ataupun 
informasi untuk dilindungi dari orang-orang 
yang tidak berhak.

Kriptografi yang ada saat ini semua 
diawali oleh kriptografi klasik dan terus 
dikembangkan hingga menjadi suatu yang 
lebih rumit dan kemudian diimplementasikan 
pada beragam kebutuhan. Pada dasarnya 
kriptografi yang ada dikatagorikan menjadi 2 
kelompok, yaitu klasik dan modern.
Kriptografi klasik dibagi menjadi dua bagian 
yaitu pertama adalah cipher subtitusi, dan 
yang kedua adalah cipher transposisi. Di
antara sekian banyak algoritma kriptografi 
cipher subtitusi dan cipher transposisi, ada 
yang disebut algoritma cipher subtitusi 
homofonik (homophonic subtitution cipher) 
dan cipher subtitusi poligram (polygram 
substitution cipher).

Gambar 1 Pembagian cipher secara garis 
besar[6]

Pada kriptografi klasik terutama yang 
menggunakan metode cipher subtitusi, awal 
permulaannya masih sangat sederhana dan 
mudah ditebak. Seiring perkembangan 
zaman cipher subtitusi dibuat lebih rumit
sehingga lebih sulit untuk diuraikan.
Perkembangan algoritma kriptografi subtitusi 
klasik pada caesar cipher disempurnakan 
kembali dengan adanya algoritma cipher 
subtitusi homofonik dan cipher subtitusi 
poligram.

1.2. Penelitian sebelumnya

Maksud dari penelitian sebelumnya yang 
dibahas adalah merupakan algoritma 
kriptografi yang telah dikembangkan. 
Sebelum adanya algoritma cipher subtitusi 
homofonik (homophonic subtitution cipher) 
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dan cipher subtitusi poligram (polygram 
substitution cipher), ada yang disebut 
dengan caesar cipher. Algoritma kriptografi 
caesar cipher masih merupakan bagian 
kriptografi klasik dari cipher subtitusi. 
Algoritma kriptografi ini awalnya digunakan 
oleh Kaisar Romawi yang bernama Julius 
Caesar, sehingga dikenal dengan nama 
caesar cipher.

Penggunaan caesar cipher adalah dengan 
mengganti atau mensubstitusi setiap karakter 
dengan karakter lain dalam susunan 
abjad/alfabet. Metoda ini sebagai berikut, 
misal setiap huruf disubstitusi dengan tiga 
huruf berikutnya dari susunan abjad. Kunci
yang didapat adalah jumlah pergeseran huruf 
(yaitu k = 3). Jika dibuat tabel subtitusinya 
maka tabel pertama Pi (plainteks) abjad 
normal sebagai acuan dan kemudian tabel 
kedua Ci (cipherteks) abjad acak sesuai 
dengan pergeseran huruf sebagai hasil 
penyandian.

Tabel 1 Subtitusi Abjad Pi(plainteks)
Abjad Pi (Plainteks)

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ci A B C D E F G H I
No 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ci J K L M N O P Q R
No 19 20 21 22 23 24 25 26
Ci S T U V W X Y Z

Tabel 2 Subtitusi Abjad Ci(cipherteks)
Abjad Ci (Cipherteks)

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ci D E F G H I J K L
No 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ci M N O P Q R S T U
No 19 20 21 22 23 24 25 26
Ci V W X Y Z A B C

Contoh 1. Pesan
Pesan awal

Plainteks: KITA BERTEMU DI UNLA 

disandikan (enskripsi) menjadi

Cipherteks: NLWD EHUWHPX GL XQOD

Penerima pesan akan melakukan dekripsi 
pada cipherteks dengan menggunakan tabel 
substitusi yang ada, sehingga cipherteks

“NLWD EHUWHPX GL XQOD” dapat
dikembalikan (dekripsi) menjadi plainteks:
“KITA BERTEMU DI UNLA”

Berikut ini penggunaan dari caesar cipher:
a. Pengkodean setiap huruf abjad dengan 

integer sebagai berikut: A = 0, B = 1, …,
…, Z = 25, maka secara matematis 
caesar cipher akan menyandikan 
plainteks pi menjadi ci dengan aturan:

Persamaan 1.
ci = E(pi) = (pi + 3) mod 26……(1)

dekripsi cipherteks ci menjadi pi dengan 
aturan:

Persamaan 2.
pi = D(ci) = (ci – 3) mod 26……(2)

b. Dikarenakan jumlah abjad huruf hanya 
ada 26, maka pergeseran huruf yang 
mungkin dilakukan adalah dari 0 s.d. 25. 
Secara umum untuk pergeseran huruf 
sejauh k, dimana k merupakan kunci 
enkripsi dan deksripsi.

Fungsi enkripsi yang didapat adalah: 

Persamaan 3.
ci = E(pi) = (pi + k) mod 26…….(3)

Fungsi dekripsi yang didapat adalah:

Persamaan 4.
pi = D(ci) = (ci – k) mod 26……(4)

Keterangan:
 Jika melakukan pergeseran 0 sama 

dengan melakukan pergeseran 26
pada susunan huruf abjad yang ada.

 Pergeseran untuk k>25 dapat 
dilakukan akan tatapi hasilnya akan 
kongruen dengan bilangan bulat
dalam modulo 26. Misalnya k = 37 
kongruen dengan 11 dalam modulo 
26, atau 37 11 (mod 26).

 Operasi penjumlahan dalam 
persamaan (3) dan (4), maka caesar 



4

cipher sering disebut additive 
cipher.

c. Persamaan untuk proses melakukan 
enkripsi/dekripsi pesan yang disusun 
oleh karakter-karakter teks (ASCII, 256 
karakter), maka persamaan (3) dan (4)
dapat ditulis sebagai berikut ini:

Persamaan 5.
ci = E(pi) = (pi + k) mod 256…..(5)

Persamaan 6.
pi = D(ci) = (ci – k) mod 256.....(6)

d. Caesar cipher mudah dipecahkan 
dengan metode exhaustive key search 
karena jumlah kuncinya sangat sedikit 
yaitu hanya ada 26 kunci abjad.
[1][2][12]

1.3. Dasar Teori

Kriptografi (cryptography) sendiri berasal
dari bahasa Yunani yakni “cryptós” artinya 
rahasia, sedangkan “gráphein” artinya 
tulisan, digabungkan menjadi “tulisan 
rahasia”[1][2]. Saat ini kriptografi digunakan 
pada banyak hal terutama untuk keamanan 
informasi seperti kerahasiaan/privasi 
(confidentiality/privacy), integritas data 
(data integrity), otentikasi (authentication),
dan tanpa penyangkalan (non-repudiation)
yang digunakan untuk pembuktian[1][2][3]
[4][5][6].

Beberapa definisi tentang kriptografi 
sebagai berikut:
a. Kriptografi adalah cabang matematika

yang menyediakan teknik untuk
memungkinkan informasi rahasia yang 
akan dikirim melalui jaringan publik[3].

b. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk 
menjaga keamanan pesan[1][4].

c. Kriptografi adalah ilmu yang 
mempelajari teknik-teknik matematika 
yang berhubungan dengan aspek 
keamanan informasi seperti kerahasiaan, 
integritas, data, serta otentikasi[1][5].

Terminologi tentang kriptografi adalah 
sebagai berikut: 
a. Pesan, plainteks, dan cipherteks. Pesan

atau nama lainnya plainteks (plaintext) 
merupakan data atau informasi yang 
dapat dibaca dan dimengerti maknanya, 
oleh karena itu siapapun dapat 
mengetahuinya. Pesan baik data maupun 
informasi yang disimpan dalam media 
perekam baik berupa teks, citra, suara,
video ataupun berkas biner dapat 
dikirimkan melalui kurir/saluran 
komunikasi. Pesan yang dikirim dapat 
saja dicuri kemudian dipergunakan oleh 
yang tidak berhak, dengan demikian 
perlu disandikan agar aman. Bentuk 
pesan yang disandikan disebut 
cipherteks (ciphertext) atau kriptogram 
(cryptogram). Cipherteks harus dapat 
diubah kembali ke dalam plainteks 
sehingga pesan mudah di baca dan 
dimengerti kembali[1].

b. Pengirim dan penerima. Pesan baik 
sebagai data ataupun informasi akan 
melibatkan dua entitas yaitu pengirim 
(sender) dan penerima (receiver) 
sehingga komunikasi data dapat 
terjadi[1].

c. Enkripsi dan dekripsi. Enkripsi 
(encryption) merupakan proses 
penyandian pada plainteks, atau disebut 
sebagai enciphering jika mengacu 
penamaan menurut standar ISO 7498-2. 
Dekripsi (decryption) merupakan proses 
mengembalikan cipherteks menjadi 
plainteks, dan disebut sebagai 
deciphering jika mengacu penamaan 
menurut standar ISO 7498-2[1].

d. Cipher dan kunci. Pada algoritma 
kriptografi sering disebut juga sebagai 
cipher, merupakan aturan untuk 
enchipering dan deciphering yang 
menggunakan fungsi matematika untuk 
enkripsi dan dekripsi. Kunci (key) 
merupakan parameter yang digunakan 
untuk transformasi enciphering dan 
deciphering[1].

e. Sistem kriptografi (cryptosystem).
Kumpulan yang terdiri atas algoritma 
kriptografi, semua plainteks dan 
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cipherteks yang mungkin dan 
kunci[1][4].

f. Penyadap (eavesdropper). Orang yang 
mencoba menangkap pesan selama 
ditransmisikan dan bertujuan 
mendapatkan informasi sebanyak-
banyaknya mengenai sistem kriptografi 
yang digunakan untuk berkomunikasi 
kemudian digunakan dalam 
memecahkan cipherteks[1].

g. Kriptanalisis dan kriptologi.
Kriptanalisis (cryptanalysis) merupakan 
ilmu dan seni untuk memecahkan 
cipherteks menjadi plainteks tanpa 
mengetahui kuncinya. Pelakunya disebut
kriptanalis. Kriptologi (cryptology) 
adalah studi tentang kriptografi dan 
kriptanalisis.

2. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam
pembuatan tulisan ini  adalah:
a. Rumusan masalah, digunakan untuk 

mendefinisikan masalah yang terjadi 
pada metode algoritma kriptografi 
sebelumnya yaitu caesar cipher.
Berikut ini permasalahan yang timbul 
pada algoritma kriptografi caesar 
cipher, antara lain:
 Jika melakukan pergeseran 0 sama 

dengan melakukan pergeseran 26 
pada susunan huruf abjad yang ada. 

 Pergeseran untuk lebih dari 25 
dapat dilakukan akan tatapi hasilnya 
akan kongruen dengan bilangan 
bulat dalam modulo 26.

 Mudah dipecahkan dengan metode 
exhaustive key search karena 
jumlah kuncinya sangat sedikit 
yaitu hanya ada 26 kunci abjad

b. Studi literatur, yang digunakan 
bertujuan untuk membandingkan 
algoritma kriptografi yang telah ada 
sebelumnya maupun yang sedang 
dibahas. Informasi diperoleh dari 
berbagai sumber seperti internet, jurnal, 
buku, maupun artikel yang sesuai 
dengan bahasan materi. 

c. Analisa, mengidentifikasikan serta 
menguraikan algoritma kriptografi yang 
dibahas serta membandingkannya, 
diuraikan pada bagian hasil dan 
pembahasan. Algoritma kriptografi yang 
dibahas adalah algoritma cipher 
subtitusi homofonik (homophonic 
subtitution cipher) dan cipher subtitusi 
poligram (polygram substitution 
cipher).

3. Hasil dan pembahasan

3.1 Cipher subtitusi homofonik 

Cipher subtitusi homofonik (homophonic 
subtitution cipher) merupakan teknik untuk 
meningkatkan kesulitan analisis frekuensi 
pada cipher substitusi dalam menyamarkan 
frekuensi huruf plainteks[1]. Pada cipher, 
huruf plainteks dipetakan lebih dari satu 
simbol cipherteks. Biasanya, simbol dengan 
frekuensi tertinggi pada plainteks diberikan 
sama atau lebih dari huruf frekuensi yang 
lebih rendah. Setiap huruf plainteks dapat 
memiliki lebih dari satu kemungkinan unit 
chipherteks yang ada[1]. Cara ini digunakan 
agar distribusi frekuensi rata, sehingga 
membuat analisis yang lebih sulit[8].

Gambar 2 Cipher untuk Telegraphic
Correspondence - codebook yang digunakan
oleh petugas kode pasukan Union, Jenderal

Joseph Hooker's[9]

Sejak lebih dari 26 karakter dipergunakan 
dalam alfabet cipherteks, berbagai solusi 
dicoba dan digunakan untuk membuat  
alfabet yang lebih besar. Cara yang mungkin
digunakan dan paling sederhana adalah 
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dengan menggunakan 'abjad' pengganti 
numerik. Metode lain terdiri atas variasi 
sederhana pada alfabet yang ada, baik huruf 
besar, huruf kecil, terbalik sehingga lebih 
artistik, walaupun belum tentu lebih aman. 
Beberapa cipher homofonik yang digunakan 
seluruhnya ditemukan huruf maupun  simbol 
aneh, ini terlihat pada Poe’s "The Gold-
Bug".

Nomenclators merupakan salah satu 
varian dari teknik ini, dinamakan demikian
terjadi setelah pejabat publik yang 
mengumumkan daftar dari pejabat/tokoh 
yang mengunjungi; cipher ini 
menggabungkan codebook kecil dengan 
tabel besar substitusi homofonik. Pada 
awalnya kode itu terbatas pada nama-nama 
orang penting, maka nama cipher, dalam 
tahun kemudian ditutupi banyak kata-kata 
umum dan nama tempat juga. Simbol untuk 
seluruh kata (codeword dalam bahasa 
modern) dan huruf (cipher dalam bahasa 
modern) tidak dibedakan dalam cipherteks. 
The Rossignols 'Great Cipher digunakan 
oleh Louis XIV dari Perancis, setelah keluar 
dari penggunaannya pesan dalam arsip 
Prancis tak terputus selama beberapa ratus 
tahun.

Gambar 3 Pesan nomenklatur digunakan
dalam Plot Babington[8]

Nomenklatur (nomenclator) merupakan
tarif standar korespondensi diplomatik, 
spionase, dan konspirasi politik yang 
canggih dari awal abad ke-15 hingga akhir 
abad ke-18. Pada akhir abad ke-18, ketika 
sistem mulai tidak digunakan, beberapa 
nomenclators memiliki sebanyak 50.000 
simbol. Namun demikian, tidak semua 
nomenclators dapat diuraikan[8].

Cipher subtitusi homofonik pertama kali 
digunakan pada tahun 1401 oleh wanita 
bangsawan Mantua[1][11]. Penggunaan 
cipher homofonik adalah menggunakan 
cipher subtitusi dimana karakter 
memungkinkan memiliki salah satu dari 
sejumlah karakter yang berbeda 
representasinya, dapat dilihat pada gambar 
4[10].

Gambar 4 Contoh sederhana penggunaan  
cipher subtitusi homofonik[10]

Pada kosakata Bahasa Inggris, dapat kita 
jumpai huruf yang paling sering muncul
sehingga dalam teks mempunyai lebih 
banyak pilihan untuk membuat unit 
cipherteks. Misalkan huruf “E” dapat 
berkoresponden dengan gabungan huruf 
“AB”, “TQ”, “YT”, atau “UX”, sedangkan 
huruf “B” berkoresponden dengan “EK”, 
“MF”, atau “KY” dan seterusnya. Jika kita 
amati, fungsi ciphering memetakan satu ke 
banyak (one to many)[1]. Disebut homofonik 
karena semua unit cipherteks yang ada 
berkoresponden dengan sebuah huruf 
plainteks. Pada homofonik jika frekuensi 
kemunculan suatu huruf semakin banyak, 
maka semakin banyak juga pilihan dalam 
memilih korespondensi cipherteksnya.
Penggunaan cipher subtitusi homofonik 
mempunyai tujuan untuk menyamarkan 
hubungan statistik yang terjadi antara 
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plainteks dengan cipherteksnya, dengan 
demikian tidak akan mudah melakukan 
teknik analisis frekuensi dalam mengurai 
cipherteks pada metode ini.  

Contoh 2. Frekuensi kemunculan huruf[1]
Sebuah teks dihitung frekuensi kemunculan 
huruf-huruf didalamnya, kemudian dibuat 
diagram frekuensi yang menggambarkan 
kemunculan huruf-huruf di dalam teks 
tersebut. 

Gambar 5 Frekuensi kemunculan huruf (relatif 
pada sebuah teks Bahasa Inggris)[1][14]

Pada gambar 5, terlihat bahwa huruf “E” 
mempunyai frekuensi tertinggi sebesar 13%
sehingga dapat dikodekan dengan 13 buah 
homofon. Jika plainteks “kripto” 
dienkripsi menggunakan cipher subtitusi 
homofonik menggunakan tabel 3, maka 
cipher yang di dapat adalah “DI CE AX 
AZ CC DX”[1]. Pemilihan unit cipherteks 
pada tabel dengan cara dipilih antara semua 
kemungkinan yang ada dan ditentukan secara 
acak. Hasil yang di dapat dari enkripsi 
menggunakan metode ini yaitu pemetaan 
satu ke banyak sedangkan pada proses 
dekripsi tidak demikian, hal ini 
menyebabkan jumlah cipherteksnya dua kali 
plainteks. Proses dekripsi cipherteks 
menggunakan tabel homofon yang sama 
dengan yang digunakan untuk pembuatan 
cipherteks, jika tidak maka tidak dapat di 
dekripsi plainteks yang ada.

Tabel 3 Homofon[1][4]

Cipher subtitusi homofonik lebih sulit 
dipecahkan daripada cipher sebelumnya. 
Walaupun lebih sulit, ketika menggunakan 
metode known plaintext attack, cipher ini 
dapat dengan mudah diuraikan menjadi 
plainteks, tetapi jika menggunakan ciphertext 
only attack akan lebih sulit[1].

2.2 Cipher subtitusi poligram

Pada cipher substitusi poligram
(Polygram substitution cipher) mengguna-
kan cara blok karakter disubstitusi dengan 
blok cipherteks. Panjang blok cipherteks 
tidak harus sama dengan plainteks, sehingga 
distribusi kemunculan poligraf menjadi 
sama. Hal tersebut menyebabkan proses 
dekripsi menggunakan analisis proses 
menjadi lebih sulit. Penyebutan unit huruf 
pada plainteks maupun cipherteks sebagai 
berikut, jika panjangnya dua huruf maka 
disebut digram, jika panjang tiga huruf 
disebut trigram dan seterusnya. 

Cipher substitusi poligram mengatur 
tentang penyandian dari beberapa huruf 
secara kolektif. Diagram yang harus
menggantikan dengan diagram lain, atau
dengan angka tiga digit, trigram harus
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diganti dengan trigram lain, atau dengan
angka empat digit, dan seterusnya. Substitusi
untuk pesan sepenuhnya tergantung pada
kombinasi yang terjadi dan banyak perangkat
dan telah dibuat untuk hal tersebut[13].

Gambar 4 Pasangan penyandian, table jenis
umum [13]

Pada gambar 4 terpampang tabel mencakup 
daftar lengkap dari 676 kombinasi huruf 
yang mungkin. sementara dua huruf eksternal 
akan memberikan kombinasi lain yang 
mungkin 676 dua huruf. Ketika plaintext 
ditandai ke pasangan dalam penyandian 
pasangan biasanya dilakukan dengan 
menemukan dua pesan dalam dua alfabet 
eksternal, dimana mereka bertindak sebagai 
koordinat, dan menggantikan pasangan ini 
dengan yang ditemukan pada sel 
persimpangan[13].

Bentuk penggunaan cipher substitusi 
poligram salah satunya adalah playfair 
cipher. Playfair cipher mulai dipergunakan 
pada tahun 1854 oleh tentara Inggris selama 
Perang Dunia I/Perang Boer. Sir Charles 
Wheatson merupakan orang pertama yang 
menemukan metode playfair cipher pada 
tahun 1854 tetapi di populerkan oleh Baron 
Lyon Playfair.

Pada metode playfair cipher, subtitusi 
dilakukan secara bigram. Metode ini 
melakukan enkripsi dengan pasangan huruf 
yang disebut bigram/digraf, tidak seperti 
pada teknik cipher klasik lainnya yang 
menggunakan huruf tunggal oleh karena itu 
lebih menyulitkan ketika dilakukan analisis 
frekuensi. Metode kriptografi cipher playfair 
memiliki kunci 25 buah huruf yang tersusun 

dalam bujursangkar 5x5 dengan meng-
hilangkan huruf J pada alphabet, dan setiap 
elemen bujursangkar berisi huruf yang saling 
berbeda[1]. Semua huruf-huruf di dalam 
bujursangkar biasanya merupakan hasil 
permutasi dari huruf-huruf yang ada. Adapun 
kemungkinan yang dapat dibuat permutasi 
dari huruf-huruf tersebut adalah hasil dari 
permutasi 25 huruf alphabet yaitu 25!. Maka 
jumlah dari perhitungan 25! yang 
memungkinkan di dapat adalah sebanyak 
15.511.210.043.330.985.984.000.000.

Contoh 3. Cipher playfair
Jika ada plainteks berupa kalimat “JALAN 
KARAPITAN” dan ingin di enkripsi 
menggunakan metode cipher playfair, dapat 
dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Plainteks: JALAN KARAPITAN
b. Buanglah huruf “J” maupun huruf yang 

berulang, maka akan di dapat: 
ALNKRPIT

c. Tambahkan huruf-huruf alphabet yang 
belum ada setelah huruf terakhir, kecuali 
huruf “J”. maka di dapat 
ALNKRPITBCDEFGHMOQSUVWXYZ

d. Masukan huruf-huruf tersebut kedalam 
bujursangkar 5x5 dari kiri ke kanan 
kemudian dilanjutkan dari atas ke 
bawah, sehingga membentuk sebuah 
bujursangkar playfair seperti pada 
tabel_4.

Tabel 4 Bujursangkar playfair
A L N K R

P I T B C

D E F G H

M O Q S U

V W X Y Z

e. Enkripsi dapat dilakukan dengan cara 
memperluas bujursangkar playfair 
menggunakan kolom keenam dan baris 
keenam. Selanjutnya tambahkan baris 
keenam menggunakan baris pertama dan 
kolom keenam menggunakan kolom 
pertama.
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Tabel 5 Bujursangkar playfair dengan 
perluasan
A L N K R A

P I T B C P

D E F G H D

M O Q S U M

V W X Y Z V

A L N K R

f. Pada plainteks “JALAN KARAPITAN”  
yang akan dienkripsi dilakukan langkah 
berikut ini:

 Ganti huruf “J” jika ada 
dengan huruf “I”.

 Tulislah pesan dalam pasangan 
huruf (bigram).

 Huruf tidak boleh ada pasangan 
yang sama, jika ada sisipkan 
“Z” ditengahnya.

 Jika huruf ganjil, maka 
tambahkan huruf “Z” di akhir.

Maka bigram yang dapat dibuat adalah: 
IA LA NZ KA RA PI TA NZ

Pada kenyataanya ukuran poligram di 
dalam playfair cipher tidak cukup besar
hanya dua huruf saja, sehingga menjadikan 
metode cipher ini tidak aman. Jika 
menggunakan metoda analisis frekuensi 
flaypair cipher relatif sulit dipecahkan, akan 
tetapi mudah dipecahkan jika menggunakan 
tabel frekuensi kemunculan pasangan huruf.  

4. Kesimpulan

Kriptografi klasik merupakan awal dari 
metode kriptografi modern. Seiring 
perkembangan zaman kriptografi disem-
purnakan dan dibuat sedemikian rupa 
sehingga diharapkan sulit untuk dipecahkan. 
Perkembangan selanjutnya dari algoritma 
kriptografi subtitusi klasik pada caesar 
cipher disempurnakan kembali dengan 
adanya algoritma cipher subtitusi homofonik 
dan cipher subtitusi poligram walaupun 
kedua algoritma tersebut masih memiliki 
kelemahan.

Berikut ini kelemahan yang didapat pada 
algoritma kriptografi klasik:

a. Pada caesar cipher, metode ini
mudah dipecahkan dengan metode 
exhaustive key search karena jumlah 
kuncinya sangat sedikit yaitu hanya 
ada 26 kunci abjad.[1][2][12].

b. Penggunaan cipher subtitusi 
homofonik lebih sulit dipecahkan 
daripada caesar cipher, tetapi ketika 
menggunakan metode known 
plaintext attack, cipher ini dapat 
dengan mudah diuraikan menjadi 
plainteks, tetapi jika menggunakan 
ciphertext only attack akan lebih 
sulit[1]. 

c. Ukuran poligram di dalam playfair 
cipher tidak cukup besar dan berupa 
dua huruf saja, sehingga hal ini 
menyebabkannya tidak aman untuk 
digunakan. Penggunaan metoda 
analisis frekuensi akan membuat
flaypair cipher relatif sulit 
dipecahkan, tetapi ketika mengguna-
kan tabel frekuensi kemunculan 
pasangan huruf akan mudah 
dipecahkan[1].

Setidaknya ada tiga manfaat dalam 
pembahasan algoritma kriptografi klasik:

a. Memberikan pemahaman konsep 
dasar tentang kriptografi

b. Mempelajari kriptografi klasik 
merupakan dasar dari memahami 
algoritma kriptografi modern

c. Pengkajian algoritma kriptografi 
klasik dapat memahami potensi-
potensi kelemahan sistem cipher
pada umumnya[1]
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