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ABSTRACT 
Today, information security becomes one significant need that concerns with cryptographic applications for managing 
confidentiality, integrity, authentication and non repudiation services. Random number generator as the heart of a 
security system could be a very potential target for adversary to reduce the security. Attack on random (pseudorandom) 
number generator (RNG/PRNG) can be performed actively by manipulating the random generator through insertion, 
deletion, modification or even destruction attacks. In insertion attack, it could be achieved by reducing or vanishing the 
random property of the output sequences which is the most absolute requirement in a security system using 
cryptographic application. In trying to figure out the effect of insertion attack on random property of the output 
sequences of  a random number generator. The writer did a research by mounting 1-bit insertion attack on 5000 sample 
random sequences in 5-level of insertion block ( 64, 128, 256, 512 and 1024 bit). The random property is achieved by 
using DieHard test tool with significant level of α = 0,01. All 1000 random sequences produced by Mother of All 
Random Number Generators is tested by DieHard battery to assure the random property. The insertion bit sequence is 
generated by KISS Generator that will be inserted in random manner based on another random sequence produced by 
the same generator using different seed. The experiment results showed that with significant level of α= 0,01, the 
sequences that loss the random property is in the range of 1,2% and 2,8% that is higher than error tolerance of 1%. If we 
use higher α = 0,05, we found that the random sequences that loss their random property would be in the range of 6,2% 
and 9,6% which is beyond the tolerance of 5% error. Based on the results, we could conclude that the insertion attack on 
random generator is a potential threat that could not be disobeyed.  
Keywords: PBA/PBPA, Insertion Attack, Randomness, Error Tolerance 
 
1. Pendahuluan 
Di era cyber space saat ini “nature” dari serangan telah berubah total. Meskipun sasaran dari serangan tersebut tetap 
sama, namun teknik dan kekuatannya jauh berubah. Sebagai contoh pada tahun 1999 virus Melissa telah menyebabkan 
kerugian sekitar 80 juta dolar, Y2K bug yang banyak membuat beberapa jaringan drop dan tahun 2003 dua perusahaan 
kartu kredit VISA dan MasterCard mengalami kerugian sekitar 2,2 dan 3,4 juta dolar akibat infiltrasi hacker[2]. Dari fakta 
di atas, sangat jelas bahwa sangat penting bagi perusahaan atau organisasi untuk mengimplementasikan kebijakan 
pengamanan informasi untuk menjamin ketersediaan, integritas dan kerahasiaan informasi mereka. Penerapan sistem 
pengamanan informasi secara tepat dan komprehensif tidak lepas dari aplikasi kirptografi dalam rangka menjamin servis 
konfidensialitas, integritas, otentikasi maupun non repudiation. 

Dalam beberapa aplikasi sistem kriptografik, rangkaian acak merupakan salah satu komponen yang sangat vital. Bahkan 
dikatakan pembangkit bilangan acak (PBA) merupakann tool dasar yang paling krusial dalam suatu sistem kriptografis, 
yang merupakan jantung dari suatu sistem pengamanan[11]. Tool ini berfungsi untuk membangkitkan kunci rahasia pada 
sistem kripto simetrik, kunci pribadi, padding, nonce, vektor inisialisasi (IV), kunci input (seed), dan enititas sejenis 
lainnya. Karena pembangkit bilangan acak merupakan jantung dari suatu sistem pengamanan, maka adanya kelemahan 
pembangkit bilangan acak secara langsung dapat menyebabkan kelemahan pada sistem, yang dapat dimanfaatkan oleh 
pihak lawan. Salah satu bentuk serangan aktif oleh seorang pihak lawan (advisory) terhadap suatu pembangkit bilangan 
acak adalah berupa penyisipan bit-bit ke dalam rangkaian acak yang dihasilkan oleh pembangkit bilangan acak tersebut, 
dengan tujuan untuk melemahkan sistem atau menggagalkan kinerja sistem. 

Tujuan penelitian ini adalah mengukur efek serangan penyisipan terhadap sifat keacakan dari rangkaian output suatu 
pembangkit bilangan acak (PBA) atau Pembangkit Bilangan Pseudo Acak (PBPA). Penelitian ini akan mejadi dasar 
dalam pengukuran batas ambang toleransi keacakan suatu PBA/PBPA terhadap serangan penyisipan. 

Penelitian ini dibatasi pada pengukuran toleransi keacakan yang dapat dipertahankan oleh suatu PBA/PBPA terhadap  
serangan penyisipan 1-bit baik dalam skala 64-bit, 128 bit, 256-bit, 512-bit maupun 1024 bit. Dalam penelitian ini 
digunakan 1000 sampel dan batas  toleransi kesalahan 1%. Adapun untuk pengukuran keacakan digunakan DieHard 
Tools. Untuk simulasi pembangkitan rangkaian acak digunakan Mother of All Random Number Generator, sedangkan 
untuk pembangkitan rangkaian acak yang akan disisipkan maupun penentu posisi penyisipan digunakan KISS Generator. 

2. Landasan Teori  
2.1 Pembangkit Bilangan Acak/PseudoAcak 
Secara global keacakan dari suatu rangkaian dibagi dalam dua kategori yaitu truly random (benar-benar acak) dan 
pseudorandom (mendekati trully random). Rangkaian yang truly random dibangkitkan oleh sebuah pembangkit yang 
disebut dengan (true) Random Number Generator (RNG) atau Pembangkit Bit Acak (PBA). Sedangkan untuk 
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pembangkit rangkaian pseudo acak disebut dengan PseudoRandom Number Generator (PRNG) atau Pembangkit Bit 
Pseudoacak disingkat PBPA.  
 
BPA secara umum didefinisikan sebagai suatu sistem atau algoritma yang outputnya merupakan barisan yang secara 
statistik setiap digit binernya saling lepas dan tidak bias, dimana setiap nilai memiliki peluang yang sama untuk muncul 
pada setiap proses pembangkitan. Sebuah BPA biasanya menggunakan sumber yang non deterministik (non-deterministic 
source) atau entropy source, dikombinasikan dengan beberapa fungsi pemrosesan (entropy distillation process) untuk 
membangkitkan bilangan acak.  
 
Sementara pembangkit bilangan pseudoacak (PBPA) adalah suatu fungsi yang menghasilkan suatu rangkaian output yang 
kelihatan acak, berdasarkan suatu inputan beberapa nilai acak (disebut seed). Dengan asumsi, orang lain yang tidak 
mengetahui nilai seed tersebut tidak akan dapat membedakan rangkaian tersebut dari sebuah rangkaian yang dihasilkan 
oleh sebuah PBA. PBPA merupakan suatu proses yang deterministik sehingga dengan input seed  yang sama, PBPA akan 
menghasilkan rangkaian output yang tepat sama. 
 
2.2  Uji Keacakan 
Uji statistik keacakan dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya suatu kelemahan statistis (statistical defect) dari 
suatu pembangkit acak, atau dengan kata lain untuk mendeteksi apakah model statistik yang menggambarkan perilaku 
suatu pembangkit acak menyimpang secara signifikan dari suatu sumber simetrik biner[4]. Dalam praktek pengujian 
sebaiknya digunakan ρ yang relatif kecil yaitu 0,001 sampai 0,01. ρ disini identik dengan tingkat signifikansi α 
(significance level α) dari suatu hipotesis statistik H0, yaitu probabilitas tolak H0 jika H0 benar. Di mana H0 adalah 
hipotesis bahwa rangkaian acak tersebut dibangkitkan oleh sebuah pembangkit bit acak atau suatu sumber simetrik biner.    

Jika tingkat signifikansi α terlalu tinggi, maka uji dapat menolak rangkaian yang sebenarnya dibangkitkan oleh sebuah 
pembangkit bit acak (Tipe Kesalahan I)[5]. Sebaliknya jika tingkat signifikansi α terlalu rendah, dapat membahayakan 
ketika uji menerima semua sampel rangkaian bit tersebut meskipun sebenarnya tidak dibangkitkan oleh sebuah 
pembangkit bit acak. Karena itu pemilihan tingkat signifikansi α harus tepat, dan disarankan sebaiknya diambil antara 
interval 0.001 sampai dengan 0,05. Tools uji keacakan sangat bervariasi. Diantaranya adalah tool uji keacakan yang 
dikeluarkan oleh National Institute of Standard Technology, yang kini sudah sampai versi 1.8 dan segera akan 
mengeluarkan versi 2.0.  Pada NIST tool digunakan 15 uji keacakan. Peter G. Marsagglia mengusulkan tool pengujian 
keacakan DIEHARD Test  yang juga menggunakan 18 uji statistik[3]. Tools lainnya adalah ENT dan CryptX.  
 
2.3  Serangan Pada PBA/PBPA 
Serangan terhadap pembangkit bilangan acak ataupun pseudoacak terbagi dalam dua pendekatan, yaitu serangan terhadap 
piranti lunak pembangkit bilangan acak, dan serangan terhadap piranti keras pembangkit bilangan acak[10]. Sejumlah 
serangan juga dapat dilakukan terhadap perangkat keras pembangkit bilangan acak, termasuk mengcapture emisi 
frekuensi-radio dari komputer, atau mencoba untuk memasukkan sinyal kontrol ke dalam suatu sumber acak. Serangan 
bentuk lain adalah kemungkinan dikembangkannya suatu PBA yang subversif. Biasanya menggunakan PBPA yang 
secara kriptografi aman dengan nilai seed yang diketahui oleh penyerang, tetapi disembunyikan dalam suatu software. 
Suatu bilangan acak biasanya harus melalui beberapa lapis (layer) piranti lunak maupun piranti keras sebelum digunakan.  
Bit-bit dapat dibangkitkan dalam suatu perangkat periferal dan dikirim melalui kabel serial, dan dikumpulkan dalam 
sebuah operating system utility dan dipanggil dengan suatu system call. Bit-bit yang subversif dapat disubstitusi pada 
sembarang titik dalam tahapan proses tersebut, dengan kemungkinan terdeteksi yang sangat kecil. 
 
Serangan lain adalah dalam bentuk Trojan horse, yang dibedakan dalam 2 tipe[11]. Tipe pertama adalah sebagai “bug”, 
yang sangat buruk sekali sehingga pada saat ditanam dengan benar akan memberi jalan bagi pembuat trojan horse untuk 
masuk kedalam sistem. Sementara tipe kedua adalah berbasis matematik murni, dimana Trojan horse akan 
mempengaruhi distribusi statistik dari output sebuah pembangkit bilangan acak sedemikian hingga membuat pembangkit 
tersebut sangat sensitif terhadap input entropy.   
 
2.4 Mother Of All Random Number Generators 
Pembangkit ini secara deterministik akan menghasilkan suatu rangkaian acak dari intejer-intejer 32-bit yang dihasilkan 
oleh suatu multiply-with carry generator:       

x(n)=2111111111x(n-4)+1492x(n-3)+1776x(n-2)+5115x(n-1)+carry mod 232 

Periode output yang dihasilkan adalah 2160. Pembawa “carry” c  merupakan perkalian modulus b =232, yang didrop pada 
saat pengurangan, misal jika kombinasi linier dari keempat nilai x saat ini dan carry c menghasilkan nilai 125*b + 3621, 
maka nilai x yang baru adalah 3621 sedangkan nilai c yang adalah 125. Keuntungan dari model pembangkit berbasis 
perkalian-dengan carry adalah dimungkinkannya penggunaan modulus 216 dan 232 tanpa mempermasalahkan rangkaian 
bit yang teratur dalam barisan kongruensial untuk proses moduli tersebut. Pembangkit ini telah lulus uji keacakan 
DIEHARD[3]. 
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2.5 Kiss Generator 
KISS merupakan kependekan dari Keep It Simple Stupid, karena ide dari pembangkit ini adalah sederhana, cepat dan 
mudah diprogam untuk menghasilkan rangkaian acak dengan periode yang panjang yang lulus semua uji pada 
DIEHARD.  Pembangkit ini menghasilkan output dengan menggunakan tiga komponen yaitu: 

 x(n)=a*x(n-1)+1 mod 2^32   
 y(n)=y(n-1)(I+L^13)(I+R^17)(I+L^5) 
 z(n)=2*z(n-1)+z(n-2) +carry mod 2^32          

Ketiga komponen tersebut merupakan sebuah shift register yang terdiri dari vektor-vektor 32-bit dengan periode 232 –1. 
Sedangkan z merupakan sebuah barisan multiply-with-carry yang sederhana dengan periode 263 + 232-1. Periode dari 
KISS total adalah 232(232-1) (263+232-1) > 2127. KISS khususnya sangat baik untuk diaplikasikan pada pemrograman 
assembler[3].  
 
3. Metodologi 
3.1 Teknik Pengambilan Sampel 
Penelitian dilakukan pada obyek terbatas yaitu pada 1000 sampel rangkaian biner yang dibangkitkan dari sebuah 
pseudogenerator, Mother of All Random Number Generators selanjutnya disebut sebagai Generator I. 1000 sampel yang 
digunakan adalah rangkaian kunci acak, yang masing-masing berukuran 11 Megabyte. Keacakan sampel diukur dengan 
Diehard Test dengan level signifikansi α = 0,01. Setiap pembangkitan rangkaian kunci acak menggunakan seed acak, 
yang dibangkitkan oleh pembangkit bilangan random pada program Delphi yang berbasis pada waktu (time). Pada 1000 
sampel tersebut akan diterapkan serangan  penyisipan 1-bit secara bertingkat dalam 5 level blok penyisipan yaitu blok 64, 
128, 256, 512 dan 1024. Selanjutnya dalam setiap level, 1000 sampel yang telah disisipkan diuji lagi keacakannya 
menggunakan Diehard Test. Sehingga total percobaan adalah 5000. Rangkaian bit-bit yang digunakan untuk disisipi juga 
merupakan rangkaian acak yang dibangkitkan oleh sebuah PBPA yaitu KISS Generator sebagai Generator II. Teknik 
penyisipan dilakukan secara acak yang penentuan posisi bit sisipnya ditentukan berdasarkan sebuah rangkaian acak lain 
yang juga dihasilkan oleh KISS generator.   

 
3.2 Model Simulasi  
Simulasi diterapkan pada komputer Pentium IV 2,26 GHz dengan memori 80 Gb untuk data. Untuk program simulasi 
menggunakan bahasa pemograman Delphi (versi-7), yang menghubungkan program uji Diehard, program Generator I 
dan Program Generator II. Khusus untuk program uji Diehard menggunakan source berbasis Fortran dan C yang sudah 
ada. Karena pertimbangan memori, eksperimen dilakukan dalam 2 tahap, yang masing-masing mencakup 4 langkah 
yaitu: 
1. Pembangkitan 500 sampel rangkaian acak yang terlebih dahulu diuji dengan Diehard Test.  
2. Proses penyisipan bit-bit secara acak pada setiap level blok penyisipan diperoleh total 2500 file hasil penyisipan. 
3. Pengujian keacakan dari 2500 sampel rangkaian kunci yang telah disisipi.    
4. Tahap terakhir adalah rekapitulasi hasil pengujian dari 2500 hasil uji. 
Karena 2 tahap maka total sampel yang digunakan adalah 1000 rangkaian yang menghasilkan 5000 sampel rangkaian 
hasil penyisipan. Lokasi penyisipan ditentukan oleh rangkaian bit acak pada file posisi-bit. Misal panjang blok adalah b, 
maka posisi bit yang disisipkan ditentukan oleh nilai desimal dari setiap  (log b/log 2)  bit yang diambil secara berurutan 
dari file Posisi.Bin. Posisi penyisipan yang mungkin adalah 0 sampai dengan  (b-1). Misal untuk ukuran blok 64-bit, 
maka posisi penyisipan adalah 0 – 63 dimana nilai yang dipilih tergantung pada nilai desimal dari setiap (log 64/log 2)   =  
6 bit yang diambil secara berurutan. Untuk lebih jelasnya tahapan proses simulasi secara global digambarkan pada 
diagram berikut ini: 

 
Gambar 1. Model Simulasi Gambar 
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3.3  Hipotesis  
Pada Diehard Tools pengujian dilakukan berdasarkan p-value yang dihasilkan dengan uji hipotesis: 

H0 : rangkaian biner yang diuji adalah acak 
H1 : rangkaian biner yang diuji adalah tidak acak 

Tingkat signifikansi α yang digunakan dalam pengujian ini adalah  α = 0,01 yang berarti probabilitas tolak H0  jika H0 
benar adalah 1% sedangkan probabilitas terima H0 jika H0 benar adalah 99%. Pengujian keacakan dilakukan berdasarkan 
nilai p yang diperoleh. Jika memenuhi p < 0,01 atau p > 0,99, maka rangkaian bit tersebut tidak memenuhi hipotesis 
keacakan pada α = 0,01.  

4. Pembahasan 
4.1  Pengolahan Data 
Seperti telah dijelaskan di atas, langkah awal adalah proses pembangkitan dan pengujian ke-500 sampel (setiap tahap 
simulasi) yang dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses Pembangkitan Rangkaian Acak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Proses Pengujian Rangkaian Acak dengan Diehard Test 

Data hasil uji direkap dengan program rekapitulasi berdasarkan nilai p-value akhirnya dari hasil pengujian dengan α = 
0.01.  Contoh file hasil rekapitulasi dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 4. Contoh File Hasil Rekap 
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Selanjutnya dibuat tabulasi hasil rekapitulasi dari seluruh file hasil rekap, untuk selanjutnya dianalisis efek dari serangan 
penyisipan tersebut terhadap sifat keacakan yang dimiliki. 
 
4.2 Analisis Data 
Berdasarkan hasil percobaan tahap 1 dan tahap 2 dilakukan tabulasi sesuai dengan level blok penyisipan, sehingga 
diperoleh data rekap hasil pengujian pada α = 0,01 sebagai berikut: 

Tabel 1. Data Hasil Rekap (α = 0,01)  
Tahap 1 Tahap 2 Level Blok 

Penyisipan Total Acak Tidak Acak Total Acak Tidak Acak 
64-bit 487 (97,4%) 13 (2,6%) 486(97,2%) 14 (2,8%) 
128-bit 487 (97,4%) 13 (2,6%) 487 (97,4%) 13 (2,6%) 
256-bit 494 (98,8%) 6 (1,2%) 488 (97,6%) 12(2,4%) 
512-bit 492 (98,4%) 8 (1,6%) 492(98,4%) 8(1,6%) 

1024-bit 489 (97,8%) 11 (2,2%) 488 (97,6%) 12 (2,6%) 
 

Dilihat dari tabel di atas terlihat bahwa  jumlah file yang tidak memenuhi hipotesis keacakan untuk setiap level blok 
penyisipan pada  α = 0,01 berkisar antara 1,2% - 2,8%. Meskipun relatif sedikit (kurang dari 3%), namun telah melewati 
batas toleransi kesalahan yaitu 1% pada α=0,01. Dengan demikian disimpulkan terdapat pengaruh serangan penyisipan 
(1 bit) terhadap stabilitas keacakan dari suatu rangkaian acak. Jika tingkat kepercayaan diperkecil hingga pada level 
signifikansi α=0,05 maka diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 2. Data Hasil Rekap (α = 0,05)  
Tahap 1 Tahap 2 Level Blok Penyisipan 

Total Acak Tidak Acak Total Acak Tidak Acak 
64-bit 454 (90,8%) 46 (9,2%)   452 (90,4%) 48 (9,6%) 
128-bit 456 (91,2%) 44 (8,8%) 453 (90,6%) 47 (9,4%) 
256-bit 463 (92,6%) 37(7,4%) 466 (93,2%) 34 (6,8%) 
512-bit 469 (93,8,%) 31 (6,2%) 465 (93%) 35 (7%) 

1024-bit 465 (93%) 35 (7%) 469 (93,8%) 31 (6,2%) 

Dari Tabel 2 diatas diperoleh data jumlah rangkaian acak yang menjadi tidak acak setelah proses penyisipan adalah 
antara 6,2% hingga 9,6% yang melewati batas toleransi kesalahan yaitu 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
pada α =0,05 terdapat pengaruh penyisipan terhadap keacakan suatu rangkaian acak hasil pembangkit bilangan acak.   
 
Dalam praktik nyata, jika efek serangan penyisipan jatuh pada sampel yang menjadi tidak acak, maka dapat 
menyebabkan kerawanan pada aplikasi kriptografis yang dapat mengganggu kestabilan sistem pengamanan. Kerawanan 
ini tidak terbatas hanya pada sistem pengamanan berbasis aplikasi kriptografis, tetapi juga dapat terjadi pada sistem yang 
mengandalkan rangkaian bilangan acak dalam aplikasinya seperti pada sistem layanan tiket online ataupun sistem 
pengiriman paket dalam jaringan. Jika keacakan rangkaian bit penentu sistem antrian tidak lagi terjamin, maka akan 
terjadi “crash” yang efeknya sistem akan drop. Dengan demikian efek serangan penyisipan terhadap suatu pembangkit 
bilangan acak/pseudoacak tidak dapat diabaikan. 

5. Penutup 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian pengukuran toleransi keacakan suatu rangkaian acak terhadap serangan penyisipan pada 
5000 sampel dengan 5 level penyisipan satu bit per blok, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pada tingkat kepercayaan 99%, diperoleh data jumlah rangkaian acak yang menjadi tidak acak akibat serangan 

penyisipan 1-bit adalah berkisar antara  1,2% - 2,8%, yang melebihi batas toleransi kesalahan yaitu 1%.  
2. Jika batas penerimaan hipotesis nol diperketat dengan menurunkan tingkat kepercayaan menjadi 95%, maka 

diperoleh data jumlah rangkaian acak yang menjadi tidak acak akibat serangan penyisipan 1-bit adalah berkisar 
antara 6,2% sampai dengan 9,6%, yang melebihi batas toleransi kesalahan yaitu 5%. Berdasarkan studi kasus di atas, 
maka efek serangan penyisipan pada output suatu pembangkit rangkaian acak tetap tidak dapat diabaikan.  

 
5.2 Saran 
1. Perlu dikaji lebih lanjut efek penyisipan n-bit untuk n>=2 terhadap toleransi keacakan suatu PBA/PBPA hingga 

diperoleh batas ambang toleransinya. 
2. Perlu dikaji lebih lanjut mekanisme yang dapat diterapkan untuk menghindari serangan penyisipan terhadap suatu 

PBA/PBPA. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian 
Percobaan  pada penelitian ini membutuhkan waktu relatif lama dan memori yang relatif besar khususnya jika dilakukan 
hanya pada single personal computer. Karena itu disarankan untuk penelitian lebih lanjut dalam mencari batas ambang 
efek serangan terhadap toleransi keacakan, sebaiknya percobaan dilakukan secara simultan pada beberapa PC dengan 
skenario berbeda mulai dari serangan 2-bit hingga n-bit.  
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