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ABSTRACT 
Data security is an important issue. There are a lot of intruders or spyware trying to access information from private 
messages. In sending data in a computer network or a telecommunication system, a program that is able to protect the 
content of messages is needed. Stream chipper encryption and decryption using SEAL method is a software designed to 
randomize signature content and then the combined CRC algorithm checks the difference between the received message 
and the original message. A plaintext message is processed into a SEAL encryption to produce an output in the form of 
chipper text file which is ready to be sent to other people. If one wants to read the original version of the chipper text, 
then SEAL decryption software is needed and the user also needs to enter a correct password. 
Keywords: Encryption, Stream Chipper, SEAL 
 
1. Pendahuluan 
Masalah keamanan dan kerahasiaan merupakan salah satu aspek penting dari suatu pesan, data, atau informasi. Dalam hal 
ini sangat terkait dengan betapa pentingnya pesan, data, atau informasi tersebut dikirim dan diterima oleh pihak atau 
orang yang berkepentingan, apakah pesan, data, atau informasi masih authentic. Pesan, data, atau informasi akan tidak 
berguna lagi apabila di tengah jalan informasi itu disadap atau dibajak oleh orang yang tidak berhak atau berkepentingan.  
 
1.1 Latar Belakang 
Keamanan dan kerahasiaan data pada jaringan komputer saat ini menjadi isu yang sangat penting dan terus berkembang. 
Beberapa kasus menyangkut keamanan jaringan komputer saat ini menjadi suatu pekerjaan yang membutuhkan biaya 
penanganan dan pengamanan yang sedemikian besar. Sistem-sistem vital, seperti sistem pertahanan, sistem perbankan, 
sistem bandara udara dan sistem-sistem yang lain setingkat itu, membutuhkan tingkat keamanan yang sedemikian tinggi. 
Hal ini lebih disebabkan karena kemajuan bidang jaringan komputer dengan konsep open sistem-nya sehingga siapapun, 
dimanapun dan kapanpun, mempunyai kesempatan untuk mengakses kawasan-kawasan vital tersebut. Untuk menjaga 
keamanan dan kerahasiaan pesan, data, atau informasi dalam suatu jaringan komputer maka diperlukan beberapa enkripsi 
guna membuat pesan, data, atau informasi agar tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh sembarang orang, kecuali untuk 
penerima yang berhak. 
 
1.2 Tujuan 
Ada banyak model dan metode enkripsi. Salah satu di antaranya adalah enkripsi dengan algoritma Software Encryption 
Algorithm (SEAL). Makalah ini menyajikan perancangan system pengamanan menggunakan algoritma SEAL yang  
merupakan salah satu algoritma kunci simetris yang berbentuk stream chipper. Algoritma ini ditemukan pada tahun 1993 
oleh Rogaway dan Coppersmith. SEAL menggunakan panjang kunci dari 160 bit yang digunakan untuk 
menginisialisasikan tabel. Tabel ini digunakan untuk generasi yang berikut dari pseudo random yang menggunakan XOR 
dengan plaintext  untuk menghasilkan chipertext.  
 
2. Landasan Teori 
SEAL merupakan salah satu jenis stream cipher, yaitu memproses unit atau input data, pesan atau informasi pada satu 
saat. Unit atau data pada umumnya sebuah byte. Dengan cara ini enkripsi atau dekripsi dapat dilaksanakan pada panjang 
yang variabel. Algoritma ini tidak harus menunggu sejumlah input data, pesan atau informasi tertentu sebelum diproses, 
atau menambahkan byte tambahan untuk mengenkrip. Contoh stream cipher adalah RC4, Seal, A5, Oryx, dan lain-lain. 
Tipe lainnya adalah block cipher yang memproses secara sekaligus sejumlah data tertentu (biasanya 64 bit atau 128 bit 
blok), contohnya : Blowfish, DES, Gost, Idea, RC5, Safer, Square, Twofish, RC6, Loki97, dan lain-lain. 
 
2.1 Kunci Simetris 
Kunci Simetris adalah jenis kriptografi yang paling umum digunakan. Kunci untuk membuat pesan yang disandikan 
sama dengan kunci untuk membuka pesan yang disandikan itu. Jadi pembuat pesan dan penerimanya harus memiliki 
kunci yang sama persis. Siapapun yang memiliki kunci tersebut termasuk pihak-pihak yang tidak diinginkan dapat 
membuat dan membongkar rahasia ciphertext. Contoh algoritma kunci simetris yang terkenal adalah DES (Data 
Encryption Standard). Dalam penggunaan sehari-harinya kunci simetris terbagi menjadi dua kategori. Kunci simetris 
yang digunakan untuk mengolah tiap bit pada plaintext dinamakan algoritma stream cipher. Sedangkan yang lainnya 
digunakan untuk mengolah tiap blok pada plaintext dinamakan algoritma blok cipher. 
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2.2 Kunci Asimetris 
Kunci asimetris biasa dikenal dengan nama public key dan private key. Kunci asimetris adalah pasangan kunci kriptografi 
yang salah satunya digunakan untuk proses enkripsi dan yang satu lagi untuk dekripsi. Semua orang yang mendapatkan 
kunci publik dapat menggunakannya untuk mengenkripsikan suatu pesan, data ataupun informasi, sedangkan hanya satu 
orang saja yang memiliki rahasia tertentu dalam hal ini kunci privat untuk melakukan pembongkaran terhadap sandi yang 
dikirim untuknya. Contoh algoritma terkenal yang menggunakan kunci asimetris adalah RSA. 
 
2.3 SHA (Secure Hash Algorithm) 
SHA merupakan algoritma yang digunakan untuk mengacak pesan, algoritma ini diakui di dalam Federal Information 
Standard Processing (FISP). Dengan tujuan agar dapat dipakai dalam standar aplikasi yang menggunakan digital 
signature. Pada saat informasi input memiliki ukuran di bawah 264 bit, maka SHA mengolah input tersebut dan pesan 
tersebut disingkat menjadi 160 bit output.  

 
 

Gambar 1. Diagram blok SHA 
 

3. Metoda 
SEAL merupakan enkripsi stream cipher yang dibuat oleh Rogaway dan Coppersmith dan dipatentkan oleh perusahaan 
IBM pada tahun 1993. SEAL digunakan secara luas pada beberapa aplikasi dan umumnya dinyatakan sangat aman. 
Sampai saat ini belum diketahui siapa yang dapat memecahkan/membongkarnya. 
 
3.1 Cara Kerja Enkripsi SEAL 
Untuk mengenkripsi SEAL diperlukan input berupa password dan file plaintext yang akan dienkripsikan. Kemudian file 
plaintext tersebut diubah ke dalam byte dan password. Setelah mendapatkan 160 bit output SHA maka output tersebut 
dimasukkan kembali ke algoritma SHA dengan modifikasi w[0] = i mod 5 untuk membentuk tabel T, S, dan R yang 
diperlukan. Tabel T merupakan array sebanyak 512, untuk array T[0]-T[509] diperoleh dengan menginputkan i = 
(0x500). Untuk array S[510]-S[511] diperoleh dengan menginputkan i = (-1+0x500). 
Tabel S merupakan array sebanyak 256, untuk array S[0]-S[3] diperoleh dengan menginputkan i = (-1+0x1000). Untuk 
array S[4]-S[253] diperoleh dengan menginputkan i = (0x1000). Untuk array S[254]-S[255] diperoleh dengan 
menginputkan i = (-2+0x1000). Tabel R merupakan array sebanyak 16. Untuk array R[0]-R[2] diperoleh dengan 
menginputkan i = (-2+0x2000). Untuk array R[3]-R[12] diperoleh dengan menginputkan i = (0x2000). Untuk array 
R[13]-S[15] diperoleh dengan menginputkan   i = (-1+0x2000). 
 
Setelah mendapatkan tabel T, S, R, masing-masing byte pada password dixorkan dengan array pada tabel dengan urutan, 
pertama kali xor tabel R, dengan urutan tabel R[4*i], R[4*i+1], R[4*i+2], R[4*i+3]. Kemudian xor tabel T, dengan 
urutan tabel T[4*i], T[4*i+1], T[4*i+2], T[4*i+3]. Kemudian xor tabel S, dengan urutan tabel S[4*i], S[4*i+1], S[4*i+2], 
S[4*i+3]. 
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Terdapat 4 buah output pada akhir proses xor, kemudian digabungkan menjadi satu. Hasil penggabungan output tersebut 
dikembalikan dari byte ke word. Kemudian disimpan ke dalam file .enc dan ditampilkan pada layar komputer. 
 
3.2 Cara Kerja Dekripsi SEAL 
Dekripsi SEAL memiliki proses pengolahan plaintext dan password yang sama seperti enkripsi. Urutan dalam xor 
dibalik, dimulai dari tabel S, kemudian T, dan yang terakhir R. Hasil akhir dekripsi disimpan dalam file asli dan 
ditampilkan pada layar. 
 
3.3 Diagram Blok Enkripsi SEAL dengan Kunci Simetris 
Penjelasan Diagram blok Enkripsi SEAL simetris (Gambar 2): 
• Komputer mengambil data dari file plaintext dan password. Plaintext dan password diubah ke dalam bentuk byte. 

Password yang berupa kumpulan byte merupakan input untuk diproses ke dalam algoritma SHA (Secure Hash 
Algorithm). Hasil dari SHA kemudian dimasukkan kembali ke dalam algoritma SHA yang telah dimodifikasi 
sehingga terbentuk tabel T, S, R. Pada iterasi pertama plaintext dixorkan dengan tabel R, diperoleh a,b,c,d. 
Kemudian masing-masing output tersebut dixorkan dengan tabel T, dan yang terakhir dengan tabel S. Setelah iterasi 
terakhir xor dengan S, output a,b,c,d diaddkan menjadi satu dan hasil add tersebut disimpan sebagai output. 

 

 
Gambar 2. Enkripsi SEAL dengan Kunci Simetris 

 
3.4. Diagram Blok Dekripsi SEAL dengan Kunci Simetris 
Penjelasan Diagram blok Dekripsi SEAL simetris (Gambar 3): 
• Komputer mengambil data dari file ciphertext dan password. Ciphertext dan password diubah ke dalam bentuk byte. 

Password yang berupa kumpulan byte merupakan input untuk diproses ke dalam algoritma SHA (Secure Hash 
Algorithm). Hasil dari SHA kemudian dimasukkan kembali ke dalam algoritma SHA yang telah dimodifikasi 
sehingga terbentuk tabel T, S, R. Pada iterasi pertama ciphertext byte dixorkan dengan tabel S, diperoleh a,b,c,d. 
Kemudian masing-masing output tersebut dixorkan dengan tabel T, dan yang terakhir xor dengan tabel R. Setelah 
iterasi terakhir output a,b,c,d diadd menjadi satu dan hasil add tersebut disimpan ke dalam output. 
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Gambar 3. Dekripsi SEAL dengan Kunci Simetris 

 
3.5 Diagram Blok Enkripsi SEAL dengan Kunci Asimetris 
Perbedaan antara SEAL simetris dengan asimetris adalah sistem password yang diubah menjadi public key dan privat 
key. Terdapat 3 macam kunci, yaitu kunci dekripsi privat, kunci enkripsi privat dan kunci public. Proses enkripsi dan 
dekripsi SEAL asimetris dimulai dengan memasukkan kunci enkripsi privat dan file plaintext yang akan dienkripsi. 
Kemudian program SEAL membuat kunci public dan ciphertext, kemudian keduanya dikirimkan pada penerima yang 
memiliki kunci privat dekripsi. Bila ingin mendekripsikan ciphertext dibutuhkan kunci public dan kunci dekripsi privat, 
untuk dapat membuka ciphertext dengan benar. 
 
Penjelasan Diagram blok Enkripsi SEAL asimetris (Gambar 4): 
• Gambar 4. merupakan skema enkripsi SEAL dengan asymmetris key. Sebelum mengenkripsi plaintext dilakukan 

check private key encrypt, setelah itu private key tersebut diolah dalam RSA kemudian dihasilkan secret key dan 
public key. Untuk secret key telah ditentukan oleh pembuat program dan public key disimpan ke dalam file .rsa yang 
digunakan untuk proses dekripsi. Untuk proses pengolahan file plaintext dan xor SHA sama seperti proses pada 
enkripsi symetris. 

 
3.7 Diagram Blok Dekripsi SEAL dengan Kunci Asimetris 
Penjelasan Diagram blok Dekripsi SEAL asimetris (Gambar 5): 
• Gambar 5. merupakan skema dekripsi SEAL dengan asymmetris key. Sebelum mengenkripsi plaintext dilakukan 

check private key decrypt, dan pengambilan file .rsa untuk mendapatkan public key. Kemudian kedua kunci tersebut 
diolah ke dalam algortima RSA untuk mendapatkan secret key. Dan secret key ini merupakan password yang akan 
diolah pada algoritma SHA. Untuk proses pengolahan file plaintext dan xor SHA sama seperti proses pada dekripsi 
symmetris. 
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Gambar 4. Diagram Alur Enkripsi SEAL Asymetris (RSA) 

 
 

  
Gambar 5. Diagram Alur Dekripsi SEAL Asymetris (RSA) 
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4.  Pembahasan 
4.1 Data Pengamatan 

Tabel 1. Enkripsi Symetric Key 
Percobaan Ukuran 

Plaintext (Kb) 
Waktu Enkripsi 

(Detik) 
Kecepatan Enkripsi 

(Byte/s) 
Ukuran 

Ciphertext (Kb) 
1 0,95 2,533 0,395 3,69 
2 1,74 5,75 0,174 6,99 
3 2,74 10,545 0,095 10,9 
4 3,48 14,469 0,069 13,9 

 
Tabel 2. Dekripsi Symetric Key 

Percobaan Ukuran 
Ciphertext (Kb) 

Waktu Dekripsi 
(Detik) 

Kecepatan 
Dekripsi (Byte/s) 

Ukuran Plaintext 
(Kb) 

1 3,69 16,81 0,0595 0,95 
2 6,99 42,327 0,0236 1,74 
3 10,9 92,14 0,0109 2,74 
4 13,9 137,299 0,0073 3,48 
5 16,5 201,876 0,0049 4,14 

 
Tabel 3. Enkripsi Asymetric Key 

Percobaan Ukuran Plaintext 
(Kb) 

Waktu Enkripsi 
(Detik) 

Kecepatan 
Enkripsi (Byte/s) 

Ukuran 
Ciphertext (Kb) 

1 0,95 2,471 0,405 3,69 
2 1,74 6,482 0,154 6,99 
3 2,74 11,857 0,084 10,9 
4 3,48 15,969 0,0626 13,9 
5 4,14 19,703 0,051 16,5 

 
Tabel 4. Dekripsi Asymetric Key 

Percobaan Ukuran Ciphertext 
(Kb) 

Waktu Dekripsi 
(Detik) 

Kecepatan 
Dekripsi (Byte/s) 

Ukuran Plaintext 
(Kb) 

1 3,69 14,923 0,0618 0,95 
2 6,99 41,187 0,0237 1,74 
3 10,9 92,673 0,011 2,74 
4 13,9 137,67 0,0072 3,48 
5 16,5 197,361 0,0051 4,14 

 
4.2 Hasil Pengamatan 
Berdasarkan berbagai percobaan tersebut ternyata didapatkan bahwa panjang password pada saat enkripsi tidak 
mempengaruhi ukuran file dan waktu enkripsi serta dekripsi. Tentunya ukuran file mempengaruhi lama enkripsi dan 
dekripsi secara simetris. Namun berdasarkan pengamatan didapatkan pula kecepatan dekripsi sangat rendah pada file 
ciphertext ukuran di atas 16 Kb, sedangkan kecepatan enkripsi sangat rendah pada file di atas ukuran 10 Kb. Karena 
enkripsi dan dekripsi SEAL untuk ukuran file yang besar, perlu dilakukan pemecahan isi dari file dan setiap bagian isi 
tersebut diolah ke dalam algoritma SEAL. 
 
5.  Kesimpulan 
Secara keseluruhan pembuatan program pengamatan data menggunakan algoritma stream cipher SEAL telah berhasil 
diwujudkan baik untuk enkripsi dekripsi yang bersifat simetris dan enkripsi dekripsi asimetris. Ini merupakan terobosan 
karena program ini dapat memfasilitasi perbedaan dan keunggulan dari masing-masing sifat enkripsi dekripsi simetris 
dan asimetris. 
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