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Teknik Block Cipher

 Rangkaian bit-bit plaintext dibagi menjadi blok
bit dengan panjang sama.
 Dengan blok cipher, blok plainteks yang sama

akan dienkripsi menjadi blok cipherteks yang
sama bila digunakan kunci yang sama pula.
 Algoritma blok cipher menggabungkan beberapa

teknik kriptografi klasik dalam proses enkripsi.
Dengan kata lain, cipher blok dapat diacu
sebagai super-enkripsi.



Teknik Block Cipher

 Teknik kriptografi klasik yang digunakan
adalah :
 Substitusi
 Transposisi
 Ekspansi
 Kompresi



Teknik Block Cipher

 Mode Operasi Cipher Blok :

 Electronic Code Book (ECB)
 Cipher Block Chaining (CBC)
 Cipher Feedback (CFC)
 Output Feedback (OFB)



Electronic Code Book (ECB)

 Pada mode ini, setiap blok plainteks
dienkripsi secara individual dan
independen.
 Secara matematis, enkripsi dengan mode

ECB dinyatakan sebagai
Ci = EK(Pi)

 Dan dekripsi sebagai
Pi = DK(Ci)



Electronic Code Book (ECB)

 Skema enkripsi dan dekripsi dengan mode ECB :



Electronic Code Book (ECB)

 Example :
 Misalkan plainteks (dalam biner) adalah
 10100010001110101001

 Bagi plainteks menjadi blok-blok yang 
berukuran 4 bit :
 1010  0010  0011  1010  1001

 Dalam notasi hexa = …. ?



Electronic Code Book (ECB)

 Misalkan kunci (K) yang digunakan adalah
(panjangnya juga 4 bit)
 1011 = dalam hexa… ??

 Misalkan fungsi enkripsi E yang sederhana (tetapi
lemah) adalah dengan meng-XOR-kan blok
plainteks Pi dengan K,
 kemudian geser secara wrapping bit-bit dari Pi  K

satu posisi ke kiri.



Electronic Code Book (ECB)

 Proses enkripsi untuk setiap blok digambarkan
sebagai berikut:

1010  0010  0011  1010  1001
1011  1011  1011  1011  1011 

Hasil XOR ……    ……  …….  …….   ……
Geser 1 bit ke kiri: ……   …………  ……. …….   ……

Dalam hexa ……    ……  …….  …….   ……
 Jadi, hasil enkripsi =…. ???



Electronic Code Book (ECB)

 Note :
 Blok plainteks yang sama selalu dienkripsi

menjadi blok cipherteks yang sama (atau
identik). Pada contoh 1 di atas, blok 1010
muncul dua kali dan selalu dienkripsi
menjadi 0010.



Electronic Code Book (ECB)

 Kata “code book” di dalam ECB muncul dari
fakta bahwa karena blok plainteks yang sama
selalu dienkripsi menjadi blok cipherteks yang
sama,
 Maka secara teoritis dimungkinkan membuat

buku kode plainteks dan cipherteks yang
berkoresponden.



Electronic Code Book (ECB)

 Namun, semakin besar ukuran blok, semakin
besar pula ukuran buku kodenya.
 Misalkan jika blok berukuran 64 bit, maka buku

kode terdiri dari 264 – 1 buah kode (entry), yang
berarti terlalu besar untuk disimpan.
 Lagipula, setiap kunci mempunyai buku kode

yang berbeda.



Electronic Code Book (ECB)

 Keuntungan ECB :
 Karena tiap blok plainteks dienkripsi secara

independen, maka kita tidak perlu mengenkripsi file
secara linear.

 Jika satu atau lebih bit pada blok cipherteks
mengalami kesalahan, maka kesalahan ini hanya
mempengaruhi cipherteks yang bersangkutan pada
waktu dekripsi.



Electronic Code Book (ECB)

 Kelemahan ECB :

 Karena bagian plainteks sering berulang (sehingga
terdapat blok-blok plainteks yang sama), maka hasil
enkripsinya menghasilkan blok cipherteks yang sama.

 Pihak lawan dapat memanipulasi cipherteks untuk
“membodohi” atau mengelabui penerima pesan.



Cipher Block Chaining (CBC)

 Mode ini menerapkan mekanisme umpan-balik
(feedback) pada sebuah blok,
 Hasil enkripsi blok sebelumnya di-umpan-

balikkan ke dalam enkripsi blok yang current.
 Caranya, blok plainteks yang current di-XOR-

kan terlebih dahulu dengan blok cipherteks hasil
enkripsi sebelumnya,
 selanjutnya hasil peng-XOR-an ini masuk ke

dalam fungsi enkripsi.



Cipher Block Chaining (CBC)

 Dengan mode CBC, setiap blok cipherteks
bergantung tidak hanya pada blok plainteksnya
tetapi juga pada seluruh blok plainteks
sebelumnya.
 Dekripsi dilakukan dengan memasukkan blok

cipherteks yang current ke fungsi dekripsi,
kemudian meng-XOR-kan hasilnya dengan blok
cipherteks sebelumnya.
 Dalam hal ini, blok cipherteks sebelumnya

berfungsi sebagai umpan-maju (feedforward)
pada akhir proses dekripsi.



Cipher Block Chaining (CBC)

 Skema enkripsi dan dekripsi dengan mode 
CBC



Cipher Block Chaining (CBC)

 Secara matematis, enkripsi dengan mode CBC
dinyatakan sebagai

Ci = EK(Pi  Ci – 1)
 dan dekripsi sebagai

Pi = DK(Ci)  Ci – 1
 Blok plainteks pertama menggunakan C0 sebagai

vektor awal (initialization vector atau IV). IV tidak
perlu rahasia.



Cipher Block Chaining (CBC)

 Blok-blok plainteks yang identik dienkripsi menjadi blok-
blok cipherteks yang berbeda hanya jika blok-blok
plainteksnya sebelumnya berbeda.

 Jika blok-blok plainteks sebelumnya ada yang sama,
maka ada kemungkinan cipherteksnya sama.

 Untuk mencegah hal ini, maka digunakan IV yang
merupakan data acak sebagai blok pertama. IV tidak
mempunyai makna, ia hanya digunakan untuk membuat
tiap blok cipherteks menjadi unik.



Cipher Block Chaining (CBC)

 Plainteks :
10100010001110101001

 Bagi plainteks menjadi blok-blok yang berukuran
4 bit :

1010 0010 0011 1010 1001 ; hexa = ?
 Misalkan kunci (K) yang digunakan adalah

(panjangnya juga 4 bit)
1011 = hexa... ?

 Sedangkan IV yang digunakan seluruhnya bit 0 
(Jadi, C0 = 0000)



Cipher Block Chaining (CBC)

 Misalkan fungsi enkripsi E yang sederhana
(tetapi lemah) adalah dengan meng-XOR-kan
blok plainteks Pi dengan K,
 kemudian geser secara wrapping bit-bit dari Pi 

K satu posisi ke kiri.



Cipher Block Chaining (CBC)

 C1 diperoleh sebagai berikut:
 P1  C0 = 1010  0000 = 1010
 Enkripsikan hasil ini dengan fungsi E sbb:

1010  K = 1010  1011 = 0001

 Geser (wrapping) hasil ini satu bit ke kiri: 0010
 Jadi, C1 = 0010   (atau 2 dalam HEX)

 C2 = …??
 C3 = …??



Cipher Block Chaining (CBC)

 Demikian seterusnya, sehingga plainteks dan
cipherteks hasilnya adalah:

 Pesan (plainteks) : A23A9
 Cipherteks (mode ECB) : 23124
 Cipherteks (mode CBC) : 27FDF



Cipher Block Chaining (CBC)

 Perambatan Kesalahan :
 kesalahan satu bit pada sebuah blok plainteks akan

merambat pada blok cipherteks yang berkoresponden .
 Tetapi, hal ini berkebalikan pada proses dekripsi.

Kesalahan satu bit pada blok cipherteks hanya
mempengaruhi blok plainteks yang berkoresponden dan
satu bit pada blok plainteks berikutnya (pada posisi bit
yang berkoresponden pula).

 Kesalahan bit cipherteks biasanya terjadi karena
adanya gangguan (noise) saluran komunikasi data
selama transmisi atau malfunction pada media
penyimpanan



Cipher Block Chaining (CBC)

 Persoalan keamanan pada CBC

 Karena blok cipherteks mempengaruhi blok-blok
berikutnya, pihak lawan dapat menambahkan blok
cipherteks tambahan pada akhir pesan terenkripsi
tanpa terdeteksi.

 Pihak lawan dapat mengubah cipherteks, misalnya
mengubah sebuah bit pada suatu blok cipherteks.
Tetapi hal ini hanya mempengaruhi blok plainteks
hasil dekripsinya dan satu bit keslahan pada posisi
plainteks berikutnya.
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