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ABSTRACT 
PSTN (Public Switched Telephone Network) is a service that is commonly used for voice communication. It usually has 
low security. Voice information transmitted over this network can be easily tapped. Cryptography is one of many 
techniques used for securing voice information over PSTN. This paper discusses the implementation of Cryptography for 
secure line communication. Here, FPGA mainly used for Crypto engine has fast speed and small delay which is needed 
in voice communication. One special feature in FPGA is that the programs in FPGA are unable to be re-read. This 
feature makes FPGA more secure compared to microcontroller and DSP. In FPGA, a compression control block that 
uses an AMBE-2000 chip and a cryptography block and an interface between a cryptography block with a modem are 
needed. The cryptography block is designed to be used for flexible algorithm such flexibility in using XOR process for 
encryption and decryption. The implementation is setup by using Xilinx ISE 7.1 software in Xilinx Spartan-IIE 
XC2S300E-6fg456 FPGA chips. In this case, total slices occupied are 287 over 3072 available (9%). The total time delay 
for the data processing from compression block to modem is 1.0416 ms. 
Keywords: PSTN, Secure Communication, Cryptography, FPGA 
 
1. Pendahuluan 
Masalah security dalam suatu sistem komunikasi tentulah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Baik 
penggunaannya dalam bidang bisnis, politik, hingga dalam urusan pribadi, kerahasiaan percakapan menjadi hal yang 
penting. Layanan PSTN (Public Switched Telephone Network) yang umum digunakan oleh masyarakat untuk melakukan 
komunikasi suara, memiliki tingkat keamanan yang sangat rendah. Informasi suara yang dikirimkan dapat disadap 
dengan mudah sehingga orang lain dapat mendengarkan isi pembicaraan. Hanya berbekal pesawat telepon biasa, 
seseorang dapat mendengar pembicaraan orang lain dengan memasang pesawat telepon secara pararel. Penyadapan dapat 
dilakukan mulai dari saluran telepon pemanggil, sentral, hingga saluran telepon yang dipanggil. Sepanjang kabel telepon 
membentang menjadi titik-titik rawan penyadapan. Masalah ini dapat diatasi dengan penerapan teknik kriptografi pada 
saluran komunikasi PSTN. 
 
1.1. Sistem Kriptografi 
Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari cara-cara menyamarkan data dan informasi, misalnya pada suatu kanal 
komunikasi. Penyamaran ini dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data. Secara umum, kriptografi 
terdiri dari dua buah bagian utama yaitu bagian enkripsi dan bagian dekripsi. Enkripsi adalah proses transformasi 
informasi menjadi bentuk lain sehingga isi pesan yang sebenarnya tidak dapat dipahami, hal ini dimaksudkan agar 
informasi tetap terlindung dari pihak yang tidak berhak menerima.  Adapun dekripsi adalah proses kebalikan enkripsi, 
yaitu transformasi data terenkripsi ke data  bentuk semula.  
 
Proses transformasi dari data awal menjadi ciphercode akan dikontrol oleh kunci. Suatu sistem kripto yang menggunakan 
kunci yang sama antara blok enkripsi dan dekripsi disebut sebagai sistem simetris, sedangkan penggunaan kunci yang 
berbeda disebut sebagai sistem asimetris atau sering juga disebut sebagai public key Cryptosistem. Detail dari penjelasan 
ini dapat dilihat pada Gambar 1. 
 

         
Gambar 1. Algoritma Kriptografi Simetris.  

 
Ada dua kelompok utama dari teknik kriptografi yang telah digunakan dalam telekomunkasi ‘non voice’ modern dan 
aplikasi komputer digital: 
- Blok cipher (enkripsi blok) 
- Stream cipher (enkripsi aliran) 
Untuk voice harus menggunakan metode stream cipher yang bekerja dengan cara mentransformasikan setiap bit pada 
sinyal informasi ke bit yang lain. 
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2. Diagram Blok Sistem 
 

 
Gambar 2. Blok Diagram Sistem 

 
Proses penyandian pada pengirim dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah sinyal suara analog menjadi digital, 
karena proses penyandian dilakukan secara digital. Pengubahan suara menjadi digital dilakukan dengan menggunakan 
chip ADC/DAC PCM-3500. Proses kompresi dilakukan dengan menggunakan chip Voice Coder AMBE-2000. Data hasil 
kompresi dari chip ini memiliki rate 9,6 kbps, sehingga dapat dengan mudah dilewatkan melalui kanal PSTN. Chip ini 
membutuhkan sinyal clock dan reset yang sesuai agar proses pengiriman data dapat berlangsung. Format data dari 
AMBE-2000 yang menjadi masukan plaintext untuk blok penyandi (Crypto Engine), memiliki format keluaran yang 
khusus. Sehingga diperlukan antarmuka yang sesuai. Data keluaran paralel yang telah terenkripsi (ciphertext) dari blok 
kriptografi, dikirim ke saluran PSTN melalui modem standar V.90. Pada bagian penerima, data serial asinkron dari 
modem diterima dan disimpan dalam buffer agar dapat dibaca blok crypto engine dalam format paralel 8 bit. 
 
FPGA dipilih sebagai prosesor untuk Cryto Engine karena kelebihannya dibandingkan dengan Microcontroller dan DSP. 
FPGA memiliki tingkat keamanan yang lebih baik, karena program yang sudah ditanamkan tidak dapat dibaca lagi. 
Selain itu, kecepatan proses yang tinggi menghasilkan delay yang ditoleransi untuk voice, kerena program yang ditanam 
akan diubah ke dalam bentuk rangkaian logika sehingga dapat bekerja secara Hardware. 

3. Proses Suara pada Saat Pengiriman dan Penerimaan  
 

 
Gambar 3. Alur Data Proses Enkripsi 

 
Gambar 3.3. menggambarkan alur data dalam proses enkripsi pada saat mengirim suara. Sinyal suara yang masuk ke 
sistem melalui microphone dikuatkan menggunakan pre-amplifier (penguat awal). Sinyal hasil penguatan kemudian 
diubah menjadi data digital oleh bagian ADC dari chip PCM-3500. Keluaran dari PCM-3500 adalah data serial dengan 
bit rate 128 kbps (16 bit, 8000 Hz), kemudian dikompres menjadi data serial dengan bit rate 9600 bps oleh bagian 
encoder dari chip AMBE-2000. Data serial ini kemudian diubah menjadi data paralel 8 bit sebagai masukan plaintext 
bagi crypto engine. Pada crypto engine dilakukan proses enkripsi. Ciphertext hasil keluaran crypto engine memiliki 
format data paralel 8 bit, kemudian diubah menjadi format data serial asinkron 8 bit. Data ini kemudian ditransmisikan 
ke jaringan PSTN melalui modem. 
 

 
Gambar 4. Alur data proses dekripsi 

 
Pada penerima, modem menerima data dari jaringan PSTN. Data dari modem dengan format serial asinkron ini 
kemudian diubah menjadi data paralel 8 bit sebagai masukan data ciphertext pada crypto engine. Setelah data diubah 
menjadi plaintext, data paralel ini kemudian diubah menjadi data serial. Bagian decoder dari AMBE-2000 akan 
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mengubah data serial dengan bit rate 9600 bps ini kembali menjadi data serial dengan bit rate 128 kbps. Pada proses 
selanjutnya bagian DAC dari chip PCM-3500 akan merubah data serial ini kembali menjadi sinyal analog. Setelah 
melalui amplifier, sinyal ini diubah menjadi sinyal suara dengan menggunakan speaker. 

 
4. Perancangan Perangkat Keras 
4.1. Blok ADC/DAC 
Komponen utama dari blok ini adalah chip PCM-3500. PCM-3500 akan mengubah sinyal suara analog menjadi data 
digital. Data digital keluaran dari  PCM-3500 dengan format serial sinkron ini, digunakan sebagai sinyal masukan pada 
blok kompresi. Koneksi dasar IC PCM-3500 ditunjukkan pada Gambar 5. 
 

 
Gambar 5. Koneksi Dasar dan Timing Diagram PCM-3500[2] 

 
Frekuensi pencuplikan yang dilakukan adalah sebanyak 8000 kali tiap detik, untuk menyesuaikan dengan spesifikasi 
masukan dari blok kompresi. Sehingga sistem membutuhkan clock sebesar 4,096 MHz. Tiap data hasil pencuplikan akan 
dikodekan menjadi 16-bit linier, sehingga didapatkan data serial dengan kecepatan 128 kbps. PCM-3500 dioperasikan 
pada mode master dengan memberikan logika ‘1’ pada pin M/S, sehingga sumber clock dan strobe untuk data serial 
sinkron disediakan oleh IC ini. PCM-3500 akan mengeluarkan sinyal clock dengan frekuensi 8000 Hz pada pin BCK. 
Sinyal strobe akan dikeluarkan di pin FS setiap 16 kali sinyal clock, sebagai penanda awal pengiriman dan penerimaan 
data.  
 
4.2. Blok Kompresi 
Komponen utama dari blok ini adalah IC AMBE-2000. AMBE-2000 seperti ditunjukkan pada Gambar 6, terdiri dari dua 
bagian utama, yaitu bagian encoder dan bagian decoder. Bagian encoder menerima masukan data serial sinkron 128 
kbps dari blok ADC/DAC untuk kemudian dikompres menjadi data serial dengan bit rate yang rendah (2000 bps – 9600 
bps). Sedangkan bagian decoder bertugas mengembalikan data yang telah dikompresi, menjadi data aslinya. 
 

 
Gambar 6. Operasi Dasar AMBE-2000[1] 

 
Perancangan blok kompresi dengan menggunakan IC AMBE-2000 ini perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu: 
pengaturan antarmuka ADC/DAC, pemilihan antarmuka kanal (channel interface), dan pengaturan coding rate. 
Pengaturan antarmuka ADC/DAC pada chip AMBE-2000 disesuaikan dengan format data yang dihasilkan oleh chip 
PCM-3500. Pengaturan ini dilakukan dengan memberikan nilai yang sesuai pada pin-pin CODEC_SEL[1-0] (pin 85 dan 
84). Pada sistem ini nilai yang dipilih adalah “00”, karena menggunakan format data 16-bit linear 8000 Hz. 
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Gambar 7. Koneksi antara PCM-3500 dan AMBE-2000 

 
Untuk keluaran data hasil kompresi, sistem ini menggunakan mode active unframed. Pada mode active, chip AMBE-
2000 akan mengeluarkan sinyal strobe setiap menerima 16 kali sinyal clock. Dan pada mode unframed, setiap 16 kali 
sinyal clock AMBE-2000 mengeluarkan satu sampai empat bit data dengan awal data ditandai dengan sinyal strobe. 
Total kecepatan data keluaran AMBE-2000 merupakan gabungan dari kecepatan data suara hasil kompresi dengan 
kecepatan bit untuk forward error control (FEC). Penambahan bit untuk error control memungkinkan adanya perbaikan 
oleh penerima jika terdapat kesalahan dalam proses transmisi. Pada perancangan sistem ini, dipilih kecepatan data 9,6 
Kbps tanpa FEC. Kualitas suara pada kecepatan ini sudah cukup bagus dan sangat mungkin untuk di lewatkan pada 
PSTN. Tidak adanya penambahan bit untuk FEC oleh AMBE-2000, dilakukan dengan pertimbangan bahwa fungsi 
tersebut telah dilakukan oleh Modem. Untuk pemilihan kecepatan, dilakukan dengan memberikan kombinasi logika 
tertentu pin RATE_SEL[4-0]. 
 
5. Perancangan Perangkat Lunak 
Bagian perangkat lunak adalah program VHDL yang ditanamkan pada FPGA. Pada program untuk FPGA ini terbagi 
menjadi tiga modul utama yaitu modul Crypto Engine, modul antarmuka Crypto Engine dengan blok kompresi (AMBE-
2000), serta modul antarmuka Crypto Engine dengan modem. Gambar blok diagram sistem pada FPGA dapat dilihat 
pada Gambar 8. 
 

 
Gambar 8. Blok Diagram Sistem pada FPGA 

5.1. Crypto Engine 

 
Gambar 9 Modul Crypto Engine 

 
Modul Crypto Engine (Gambar 9) pada sistem ini menggunakan jalur data paralel 8 bit, baik untuk data plaintext (asli) 
maupun data ciphertext (terenkripsi). Proses penyandian diawali dengan memasukkan data pada data plaintext pada jalur 
data_in, dan pemberian sinyal strobe pada jalur data_rdy, sebagai penanda awal proses enkripsi. Saat proses penyandian 
selesai, jalur cryp_rdy akan bernilai “1”, dan data ciphertext dikeluarkan melalui jalur cryp_out. Pada modul ini, kita 
dapat menanam algoritma kriptografi apa saja yang kita inginkan. Dalam percobaan kali ini digunakan algoritma yang 
paling sederhana, yaitu dengan melakukan proses XOR antara 8 bit data plain dan 8 bit kunci. Pemilihan kunci 8 bit 
dilakukan secara acak. Proses dekripsi dilakukan dengan melakukan XOR pada data terenkripsi dengan kunci yang sama 
dengan kunci untuk proses enkripsi. 
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5.2. Antarmuka Blok Kompresi 
Modul ini memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai penyedia sinyal clock dan reset bagi chip AMBE-2000, mengubah 
data serial unframed dari AMBE-2000 menjadi data paralel 8 bit, dan mengubah data paralel 8 bit menjadi format data 
serial unframed AMBE-2000. Blok diagram modul ini dapat dilihat pada Gambar 10. 
 

 
Gambar 10. Modul Antarmuka AMBE-2000 

 
5.3. Antarmuka Modem 
Modul ini berfungsi sebagai antarmuka antara Crypto Engine dengan modem. Komunikasi ke modem dilakukan secara 
serial asinkron menggunakan standar komunikasi RS232. Pengiriman data menggunakan bitrate 57600 bps, 8 bit data, 1 
stop bit, tanpa menggunakan bit pariti (8n1). Contoh format data serial asinkron untuk data “01010111” dapat dilihat 
pada Gambar 21.  
 

 
Gambar 21. Sinyal Serial Asinkron Untuk Data "01010111" 

 
Pada saat saluran kosong (tidak ada data dikirimkan), saluran memiliki logika “1”. Awal pengiriman data ditandai 
dengan pengiriman start bit dengan nilai logika “0”. Kemudian diikuti dengan pengiriman LSB data, sampai dengan 
MSB. Dan diakhiri dengan stop bit (logika “1”). 
 

 
Gambar 32 Modul Antarmuka Modem 

 
Blok diagram dari modul ini dapat dilihat pada Gambar 32. Sinyal clock untuk pengiriman data didapatkan dengan cara 
yang sama dengan sinyal clock untuk AMBE-2000. Pembagi yang digunakan adalah 1736, sehingga clock yang 
dihasilkan juga memiliki persentase kesalahan sekitar 0,0064%. 

6. Pengujian dan Analisa Sistem 
Gambar hasil akhir sistem ini dapat dilihat pada Gambar 43. Hasil akhir perancangan ini selanjutnya diuji, apakah telah 
sesuai dengan hasil yang diharapkan. Pengujian dilakukan alat bantu berupa Logic Analyzer (LA) dan Oscilloscope. 
 
6.1. Pengujian Antarmuka Blok Kompresi 
Pengujian dilakukan dengan memantau keluaran tiga pin pada PCM-3500, yaitu BCK (Bit Clock), FS (Frame 
Synchronization), dan DOUT (Data Out) dengan menggunakan LA. Hasil pengujian antarmuka PCM-3500 dengan 
AMBE-2000 dapat dilihat pada Gambar 14. Tiap pengiriman 16-bit data ditandai dengan transisi falling edge pada pin 
FS. Bit data akan dibawa ke pin DOUT oleh PCM-3500 setiap transisi falling edge pada pin BCK. Pengambilan data oleh 
device selanjutnya dapat dilakukan pada transisi rising edge pin BCK. 
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Gambar 43 Hasil Akhir Sistem 

 
 

 
Gambar 14. Hasil Pengujian PCM-3500 

 
Pengujian dilakukan dengan cara melakukan loop data paralel keluaran dari amberx (data_out) ke jalur data_in dari 
komponen ambetx, secara internal pada FPGA. Hasil pengujian dengan LA dapat dilihat pada Gambar 15. 
 

 
Gambar 15. Hasil Pengujian ambetx 

 
Data yang masuk pada kaki amberx akan dikeluarkan pada pin ambetx, dengan selang waktu dua kali strobe. Proses 
pengubahan data paralel menjadi data serial juga memerlukan waktu 32 clock AMBE (833,28 µS). Sehingga waktu total 
yang diperlukan untuk mengolah data dari saat bit pertama serial masuk pada pin ambe_rx, sampai dengan bit serial 
terakhir dikeluarkan pada pin ambe_tx adalah sekitar 1,66656 mS. Delay ini masih jauh dibawah delay maksimum yang 
dapat ditoleransi pada komunikasi suara secara real time (150 mS). 
 
6.2. Pengujian Antarmuka Modem 
Pengujian selanjutnya adalah pengujian komponen uarttx yang berfungsi sebagai pengubah data paralel 8-bit menjadi 
data serial asinkron 8n1. Pengujian dilakukan dengan menghubungkan bagian keluaran data paralel pada modul 
antarmuka AMBE-2000 (jalur data_out), ke bagian masukan paralel modul antarmuka modem (jalur data_in). 
Gambar 16 merupakan hasil pengujian komponen uarttx dengan menggunakan LA. Data paralel mulai masuk pada shift 
register uarttx pada saat rising edge strobe data_rdy dari komponen amberx. Pada saat falling edge dari strobe, data 
mulai dikirimkan ditandai dengan pemberian start bit (logika “0”) pada saluran. Setelah start bit dikirimkan kemudian 
data dikirimkan dimulai dari LSB sampai MSB, dan diakhiri dengan pengiriman stop bit (logika “1”). Berdasarkan 
pengamatan hasil pengujian, komponen uarttx  ini telah bekerja dengan baik. 
 

 
Gambar 16 Hasil Pengujian uarttx 
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Pengujian komponen uartrx dan uartbuff ini dilakukan dengan cara melakukan loop data pin MODEM_TX dengan pin 
MODEM_RX. Sehingga data serial asinkron yang dikirimkan komponen uarttx diterima kembali oleh komponen uartrx 
pada modul ini.  

 
Gambar 17. Pengujian Masukan Asinkron dari Modem 

 
Pada hasil pengujian (Gambar 17), ada selang waktu selama 80 clock AMBE (sekitar 2,0832 mS), antara data serial 
diterima pertama kali dari pin ambe_rx, dengan waktu saat data ditransmisikan lagi ke pin ambe_tx. Sehingga delay total 
sistem ini masih jauh dibawah dari batas toleransi delay pada komunikasi suara secara real time (150 mS). 

6.3. Performansi FPGA 
Setelah dilakukan proses synthesis dan implementasi sistem pada FPGA Xilinx Spartan-IIE XC2S300E-6fg456, jumlah 
slice yang terpakai adalah 287 slice dari 3072 (9%). Dengan perincian jumlah Flip-Flop yang digunakan 299 dari 6144 
(4%), dan Look-Up-Table 451 dari 6144 (7%). Blok RAM yang terpakai adalah satu dari total 16 buah yang tersedia. 
Blok RAM ini digunakan sebagai implementasi Dual Port RAM pada komponen uartbuff. Jumlah kaki Input-Output 
yang terpakai adalah 9 pin. Sisa slice yang masih cukup banyak (2785 slice) memungkinkan pemilihan algoritma 
kriptografi yang lebih baik. Penelitian secara terpisah telah mencoba menanamkan algoritma Filter IIR dengan pemilihan 
konstanta tertentu sehingga menghasilkan algoritma yang bersifat Chaos. Blok enkripsi menghabiskan 8%, sedangkan 
untuk system dekripsi menghabiskan 10%. 
  
7. Penutup 
7.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian dan analisa, dapat diambil beberapa kesimpulan: 
• Perbedaan spesifikasi data keluaran PCM-3500 dengan masukan AMBE-2000, memerlukan sebuah inverter antara 

pin BCK pada PCM-3500 dengan pin CODEC_RX_CLK dan CODEC_TX_CLK pada AMBE-2000. 
• Implementasi sistem pada FPGA Xilinx Spartan-IIE XC2S300E-6fg456 membutuhkan 287 slice dari 3072 (9%). 

Sisa slice yang masih cukup banyak (2785 slice) memudahkan pemilihan jenis algoritma kriptografi. 
• Waktu dibutuhkan untuk melakukan pemrosesan data, yaitu saat data serial diterima pertama kali dari AMBE-2000 

sampai dengan waktu saat data ditransmisikan ke modem adalah 1,0416 mS. Sehingga total delay adalah 2,0832 mS, 
jauh lebih kecil dari delay maksimum yang dapat ditoleransi pada komunikasi suara secara real time (150 mS). 

 
7.2. Saran 
Berdasarkan hasil yang telah dicapai, penulis menyarankan beberapa hal untuk pengembangan lebih lanjut: 
• Blok pengontrol rangkaian dan modem yang masih menggunakan microcontroller MCS-51 untuk selanjutnya dapat 

diimplementasikan sepenuhnya dengan menggunakan FPGA. 
• Penggunaan saluran PSTN yang rawan tegangan liar dari luar sistem seperti petir, membutuhkan alat pengaman 

seperti arester. 
• Diperlukan pemilihan dan implementasi crypto engine yang handal untuk melengkapi kinerja sistem ini. 
• Bagian untuk melakukan kompresi untuk suara (chip AMBE-2000) untuk selanjutnya dapat diimplementasikan pada 

FPGA. 
• Modem analog PSTN untuk selanjutnya juga dapat diimplementasikan pada FPGA. 
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