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ABSTRACT 
Field Programmable Gate Array (FPGA) is used in a variety of functions. One example of the use of FPGA is for data 
encryption. In this paper, we discuss about the implementation of 2.0 snow stream cipher algorithm that uses seed 128 
bits key and IV. The implementation of Snow 2.0 algorithm will be made into a Xilinx Spartan 3E XC3S500E FPG 
using VHDL language. Xinlinx Spartan 3E XC3S500E that we use has 4.656 slice, 9312 slice flip flop, 9312 LUTs, 
and 232 IOBs. 
Keywords: Stream Cipher, Xilinx Spartan 3E XC3S500E, Algoritma Snow 2.0. 

 
1. Pendahuluan 
Dalam bidang hardware, perkembangan teknologi fokus ke dalam pembuatan suatu perangkat keras yang mempunyai 
desain bentuk yang minimalis, namun mempunyai performa yang optimal. Sekarang ini telah ditemukan teknologi Field 
Programmable Gate Array (FPGA) yang mulai digunakan dalam berbagai macam fungsi. Salah satu contoh penggunaan 
FPGA adalah sebagai cryptoprocessor enkripsi/dekripsi.  
 
Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba untuk mengimplementasikan algoritma Snow 2.0. Algoritma Snow 2.0 
merupakan algoritma stream cipher berbasis LFSR yang beroperasi pada mode 32 bit. Algoritma Snow 2.0 menggunakan 
dua kemungkinan panjang kunci yang digunakan sebagai seed, yaitu 128 bit dan 256 bit. Pada penelitian ini akan 
menggunakan seed dengan kunci 128 bit, IV 128 bit, plaintext 128  bit dan chipertext 128 bit. Pengimplementasian 
algoritma Snow 2.0 akan dilakukan ke dalam FPGA Xilinx Spartan 3E XC3S500E dengan menggunakan bahasa VHDL. 
FPGA Xilinx Spartan 3E XC3S500E yang digunakan mempunyai jumlah slice dan jumlah LUT sebanyak 4.656 slice dan 
9.312 LUT. Untuk dapat mengimplementasikan algoritma Snow 2.0 ke dalam FPGA Xilinx Spartan 3E XC3S500E, perlu 
dilakukan pengoptimalan program sebelumnya agar algoritma Snow 2 berhasil diimplementasikan ke FPGA Xilinx 
Spartan 3E XCS500E. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 Algoritma Snow 2.0 
Desain algoritma ini diajukan oleh Patrik Ekdahl dan Thomas Johansson pada tahun 2002. Algoritma Snow 2.0 adalah 
sebuah algoritma stream cipher yang berorientasi pada ukuran word 32 bit. Algoritma ini menggunakan dua parameter 
sebagai nilai input, yaitu sebuah kunci rahasia yang berukuran 128 bit atau 256 bit dan initialization vectors (IV) 128 bit 
yang diketahui secara umum[5]. Pembangkitan kunci algoritma ini berdasarkan linear feedback shift registers (LFSR) dan 
finite state machine (FSM). FSM terdiri dari dua buah register 32 bit (R1 dan R2), S-Box dan beberapa operasi yang 
berfungsi untuk menghitung output dan next state.  
 
Algoritma Snow 2.0 mempunyai fungsi polinomial feedback sebagai berikut: α adalah akar dari X4 + β23X3 + β245X2 + 
β48X1 + β239 є F28[X] dan β adalah akar X8 + X7 + X5 + X3 + 1 є F2[X]. Skema algoritma Snow 2.0 ditunjukkan oleh 
Gambar 1[4]. Teks sandi yang dihasilkan dari algoritma Snow 2.0 merupakan hasil proses peng-xor-an teks dengan kunci 
yang telah dibangkitkan. Operasi penyandiannya diawali dengan inisialisasi kunci. Operasi ini diawali dengan pemberian 
sebuah kondisi awal kepada LFSR. Hal ini sama seperti memberikan nilai awal ke register FSM (R1 dan R2). Output 
FSM berhubungan dengan feedback loop. Bila proses penyandian telah berjalan satu putaran, maka akan dihasilkan bit 
pertama dari rangkaian kunci yang dibangkitkan. Bila algoritmanya berjalan satu putaran lagi, maka bit kedua rangkaian 
kunci akan dibangkitkan, dan begitu seterusnya. Penyandian akan berjalan hingga rangkaian kunci yang dihasilkan 
mempunyai panjang yang sama dengan teks terang atau teks sandi. 
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Gambar 1. Skema Algoritma Snow 2.0 

 
3. Pembahasan 
3.1 Deskripsi Algoritma 
Algoritma Snow 2.0 dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu Key Initialization, FSM, Rotate Function dan proses XOR. 
Diagram blok enkripsi dan dekripsi program Snow 2.0 dalam FPGA dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Diagram Blok Enkripsi dan Dekripsi Snow 2.0 

 
a. Key Initialization 

Proses yang terdapat dalam komponen ini adalah proses menerima dan menyimpan masukan kunci dan nilai IV yang 
diberikan oleh user. Kunci dan IV akan digunakan sebagai masukan dalam key initialization untuk memberikan nilai 
awal pada LFSR algoritma Snow 2.0.  

b. FSM 
Proses yang terjadi dalam komponen ini adalah melakukan perhitungan proses FSM pada desain algoritma Snow 2.0, 
sehingga menghasilkan output. Output dari proses ini akan digunakan di dalam proses  Rotate Function. 

c. Rotate Function  
Untuk komponen rotate function, akan melakukan perhitungan nilai feedback baru yang akan masuk kembali ke 
dalam LFSR. Perhitungan ini sesuai dengan fungsi polinomial feedback. 

d. XOR 
Proses yang terjadi dalam komponen ini adalah menerima input yang berisi plaintext atau ciphertext yang akan 
diproses. Teks masukan ini akan diproses dengan aliran kunci yang telah dibangkitkan, di mana bit-bit teks tersebut 
akan di-xor-kan dengan bit kunci yang bersesuaian. Proses peng-xor-an ini merupakan salah satu proses yang 
dilakukan dalam komponen XOR ini. Output dari proses enkripsi/dekripsi ini akan diberikan kepada user. 
 

3.2 Perancangan Arsitektur 
Perancangan arsitektur dilakukan dengan menentukan komponen-komponen yang digunakan untuk membentuk suatu 
bagian kecil  (modul)  dari proses algoritma Snow 2.0. Apabila modul-modul ini digabung menjadi satu, akan terbentuk 
sebuah arsitektur utuh. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan perancangan keseluruhan proses. Desain 
algoritma Snow 2.0 yang dibuat dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap key initialization dan tahap key generation. Untuk 
kedua tahap tersebut tidak dapat dilakukan secara kombinational dikarenakan tahap key generation tidak dapat dilakukan 
sebelum tahap key initialization selesai dijalankan. State diagram dari kedua tahapan tersebut dapat digambarkan dengan 
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menggunakan finite state machine (FSM). Karena terdapat dua tahapan, maka dapat dibuat dua buah FSM. Gambar 3. 
menggambarkan FSM dari tahapan key initialization.  

 
Gambar 3. FSM Key Initialization 

 
 Init 
 Kondisi reset = ‘1’ yang berarti tidak terjadinya aktivitas pada sistem yang dirancang. 
 Initlfsr 

Kondisi pemberian nilai awal pada LFSR dan pemberian nilai awal R1 dan R2.  
 Initkey 

State ini merupakan keseluruhan proses whitening.  
 Init_done 

Merupakan kondisi bahwa tahapan key initialization telah selesai dan berganti ke dalam kondisi update satu kali 
untuk mengubah nilai LFSR dan register R1 dan R2. 
 

Proses inisialisasi akan terus berputar selama 32 kali. Oleh karena itu, sebelum 32 putaran, kondisi init_key akan kembali 
menjalankan kondisi init_key. Apabila telah melakukan putaran sebanyak 32 kali, maka kondisi akan berubah menjadi 
init_done tanda bahwa tahap key initialization selesai dijalankan. Setelah selesai menjalankan tahap key initialization, 
tahap selanjutnya adalah tahap key generation dan penyandian. Gambar FSM dari tahap key generation dan penyandian 
dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. FSM Key Generation dan Penyandian 

 
 Initgen 

Initgen akan dilakukan setelah kondisi init_done. State ini merupakan keseluruhan proses generation.  
 Sandinya 

Kondisi ini akan berjalan setelah proses pembangkitan kunci selesai. Pada kondisi ini hanya akan berjalan proses xor 
antara input text dengan kunci yang telah dibangkitkan. 

 Fin 
Kondisi ini adalah kondisi penyandian telah selesai dilakukan.  
 

Setelah membuat FSM, selanjutnya akan dibahas mengenai desain arsitektur dari tahapan key initialization dan key 
generation. Gambar 5. merupakan gambar desain arsitektur tahapan key initialization, sedangkan Gambar 6. merupakan 
desain  arsitektur dari tahapan key generation. 
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Gambar 5. Arsitektur Key Initialization 
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Gambar 6. Arsitektur Key Generation 

 
4. Analisis 
4.1 Hasil Synthesis 
Pada proses synthesis dengan menggunakan software ISE 9.2i Webpack, hasil dari tahap synthesis dari desain skematik 
algoritma Snow 2.0 ditambahkan  peng-xor-an kunci yang dibangkitkan dengan input text seperti yang dapat dilihat pada 
Tabel 1. di bawah ini. 
 

Tabel 1. Hasil Synthesis Algoritma Snow 2.0 
No Komponen Jumlah yang 

Digunakan 
1 ROMs 18 
 256x32-bit ROM 18 

2 Adders/Subtractors 5 
 32-bit adder 5 

3 Counters 3 
 2-bit up counter 2 
 5-bit up counter 1 

4 Registers 658 
 Flip-Flops 648 

 
 
 

No Komponen Jumlah yang 
Digunakan 

5 Latches 4 
 128-bit latch 4 

6 Comparators 1 
 2-bit comparator less 1 

7 Xors 144 
 1-bit xor2 128 
 128-bit xor2 1 
 32-bit xor2 9 
 32-bit xor3 2 
 32-bit xor4 4 
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4.2 Pengujian Modul Pembangkitan Kunci 
Pengujian modul pembangkitan kunci dilakukan dengan menggunakan aplikasi Active-HDL 3.5. Nilai IV dalam heksa 
yang digunakan untuk membangkitkan kunci adalah “0000000000000000000000000000000”. Sedangkan, nilai kunci 
awal dalam heksa yang digunakan untuk membangkitkan kunci adalah: “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAA”. Hasil kunci penyandian yang dibangkitkan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Pengujian Modul Pembangkitan Kunci 
No. Hasil dari Round ke- 
1 Test vector 

pembangkitan kunci 
1 2 3 4 

E00982F5 25F02054 214992D8 706F2B20 
2 Simulasi 

pembangkitan kunci 
1 2 3 4 

E00982F5 25F02054 214992D8 706F2B20 

 
4.3 Pengujian Desain Snow 2.0 Dalam VHDL 
Pengujian dari desain Snow 2.0 dalam bahasa pemrograman VHDL bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 
penggunaan slice, flip flop, LUTs dan IOBs pada FPGA Xilinx Spartan3E XC3S500E. Hal tersebut dapat dilihat pada 
hasil proses synthesis di dalam simulator Xilinx ISE 9.2i. Proses pengujian dilakukan dengan cara membandingkan 
jumlah penggunaan slice, flip flop, LUTs, dan IOBs yang digunakan sebagai desain dengan jumlah yang disediakan oleh 
FPGA Xilinx Spartan3E XC3S500E. Data perbandingan dari jumlah penggunaan komponen tersebut dapat dilihat pada 
Tabel 3.  
 

Tabel 3. Jumlah Penggunaan Slice, Flip Flop, LUTs dan IOBs Pada SNOW 2.0 
Data Uji Snow 2.0 Jumlah Total Spartan3E 

XC3S500E 
Jumlah yang 

Digunakan (%) 
Slice 913 4656 19% 

Slice flip flop 699 9312 7% 
LUTs 1654 9312 17% 
IOBs 291 232 125% 

 
4.4  Pengujian Hasil Implementasi Pada Sistem 
Pada pengujian tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap hasil implementasi sistem. Sistem yang dibuat adalah 
komunikasi antara FPGA dan komputer dengan menggunakan protokol komunikasi RS-232. Proses penyandian 
sederhana dilakukan dengan memasukkan kunci, IV dan plaintext yang berukuran 128 bit melalui tampilan 
HyperTerminal. Pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Kunci  = X”00000000000000000000000000000000” 

IV  = X”00000000000000000000000000000000” 
Input text = X”00000000000000000000000000000000” 
Output text  = X”71A09A4745E0F4498039A85EB19CB3AE” 

2. Kunci  = X”00000000000000000000000000000000” 
IV  = X”00000000000000000000000000000000” 
Input text = X”71A09A4745E0F4498039A85EB19CB3AE” 
Output text = X”00000000000000000000000000000000” 

3. Kunci  = X”80000000000000000000000000000000” 
IV  = X”00000000000000000000000000000000” 
Input text = X”10000000000000000000000000000000” 
Output text = X”BA38DFC39E2A6B65BF3BF62885F00423” 

4. Kunci  = X”80000000000000000000000000000000” 
IV  = X”00000000000000000000000000000000” 
Input text = X”BA38DFC39E2A6B65BF3BF62885F00423” 
Output text = X”10000000000000000000000000000000” 

Apabila kunci yang dihasilkan benar, hasil ciphertext yang seharusnya pada percobaan 1 adalah X ”8167CCE D52A 84C 
8584360745EC66A5A1”. Sedangkan, pada percobaan 3 hasil ciphertext yang seharusnya adalah X ”8D590A E9A74A7 
D056DC9CA74B72D1A45”. Berdasarkan hasil tersebut kunci yang dibangkitkan belum sesuai dengan test vector. 
Namun, sama seperti desain dengan kunci statis, apabila X ”71A09A4745 E0F4498039A85EB19CB3AE” dimasukkan 
kembali sebagai input text pada percobaan 2, maka diperoleh nilai X ”00000000000000000000000000000000” kembali. 
Proses yang sama akan diperoleh apabila kita menggunakan nilai input text X ”BA38DFC39E2A6B65BF3B F62885 
F00423” yang menghasilkan nilai X ”10000000000000000000000000000000” kembali. Berdasarkan pengujian desain 
yang menggunakan kunci statis dan dinamis, dapat dilihat bahwa pembangkitan kunci yang dihasilkan sudah stabil, 
namun masih belum sesuai dengan test vector. Seperti contoh, dengan menggunakan kunci X ”80000000000000000000 
00000000000” dan menggunakan IV X” 00000000000000000000000000000000” menghasilkan kunci yang bernilai X 
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”AA38DFC39E2A6B65BF3BF62885F00423”. Analisa dari kesalahan tersebut adalah terdapatnya pembulatan dalam 
perhitungan penyesuaian clock FPGA dengan bit per second yang digunakan dalam aplikasi HyperTerminal. Untuk 
menyesuaikan clock, maka pada FPGA dibuat program counter untuk proses delay. Dengan demikian clock pada kedua 
hardware dapat sesuai. Nilai counter yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:  

 
Pada penelitian ini, frekuensi dari chip clock FPGA yang digunakan adalah 50MHz. Sedangkan, bit per second yang 
digunakan pada aplikasi HyperTerminal adalah 57600. Maka, perhitungan counter-nya adalah: 

 
= 868,056 

Dikarenakan adanya pembulatan ini, dimungkinkan terdapat pergeseran waktu atas pengambilan nilai-nilai yang 
digunakan untuk pembangkitan kunci yang dilakukan oleh komponen algoritma Snow 2.0. Sehingga, kunci yang 
dihasilkan tidak sesuai dengan test vector yang ada. 
 
5. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari implementasi algoritma Snow 2.0 pada FPGA (Field Programmable Gate Array) 
adalah sebagai berikut: 
1. Simulasi algoritma Snow 2.0 yang dirancang menghasilkan kunci yang sesuai dengan test vector. 
2. Pengujian desain yang menggunakan kunci statis dan dinamis telah menghasilkan kunci yang stabil, namun masih 

belum sesuai dengan test vector. 
3. Hasil desain algoritma Snow 2.0 dari segi simulasi memungkinkan untuk diimplementasikan ke dalam FPGA Xilinx 

Spartan 3E XC3S500E, meskipun pada sisi aplikasinya masih terdapat ketidaksesuaian. 
 
6. Future Work 
Setelah melakukan implementasi algoritma Snow 2.0, penulis memberikan beberapa saran berikut: 
1. Dalam melakukan proses implementasi algoritma ke dalam FPGA harus dapat dibedakan mengenai proses 

combinational dan proses sequential agar lebih mudah dalam membuat state diagram atau kontrol dan optimasinya. 
2. Dalam menggunakan sebuah FPGA, perlu disesuaikan feature yang tersedia dalam board dengan perancangan sistem 

yang dibangun. 
3. Sesuaikan pembuatan komponen yang dibentuk dengan teknik pembuatan komponen yang sudah disediakan dalam 

user guide masing-masing produsen FPGA. 
4. Perlu diadakan penelitian terhadap implementasi algoritma lain ke dalam FPGA. 
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