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ABSTRACT 
This paper discusses the use of the Genetic Algorithm for attacking the homophonic substitution ciphers. The discussion 
focuses on the modelling for the attack which includes the encoding and decoding  techniques, genetic operator, and 
fitness function used. An experiment was conducted to evaluate the goodness of the algorithm in solving the problem. 
Simulation was proceeded by performing encryption of a plaintext using the substitution key set. The attack using the 
algorithm was then conducted toward the resulting ciphertext. The Genetic Algorithm is said to be successful for 
resolving the problem if the resulting substitution key is the same as the substitution key used for the encryption process. 
The experiment results show that the algorithm has been successful in finding the 26 substitution keys. As the number of 
substitution keys increases, the number of successful cases using Genetic Algorithm decreases. 
Keywords: Cryptanalysis, Homophonic Substitution Cipher, Genetic Algorithm.  
 
1. Pendahuluan 
Cryptanalysis merupakan suatu kegiatan yang untuk mengubah kembali suatu ciphertext menjadi plaintext tanpa 
mengetahui key-nya. Cryptanalysis dikatakan sukses jika dapat mengembalikan plaintext atau menemukan key-nya. 
Usaha untuk melakukan cryptanalysis disebut attack. Cryptanalyst adalah orang yang melakukan cryptanalysis. Menurut 
Dutchman A. Kerckhoffs, kerahasiaan sebuah ciphertext semuanya terletak pada key dengan asumsi bahwa seorang 
cryptanalyst memiliki detail lengkap algoritma cryptography dan implementasinya[16]. 
 
Beragam teknik pencarian telah digunakan dalam cryptanalysis, dari teknik sederhana dengan mencoba semua 
kemungkinan yang ada atau lebih dikenal dengan nama brute force[4], simulated annealing[3], tabu search[3], dan 
Algoritma Genetik[3,6,9,14]. Hasil penelusuran Delman menunjukkan bahwa penggunaan Algoritma Genetik pada 
cryptanalysis tidak banyak. Literatur yang berhasil ditemukan terfokus kepada classical cipher, termasuk substitution, 
permutation, transposition, knapsack dan Vernam ciphers[9].  
 
Substitution cipher termasuk symmetric algorithms mempunyai kunci untuk enkripsi dan dekripsi yang sama. 
Substitution cipher melakukan substitusi terhadap setiap karakter dari plaintext menjadi karakter lain pada ciphertext. 
Untuk memperoleh kembali plaintext, penerima pesan membalikkan proses substitusi tersebut. Ada empat tipe dari 
substitution cipher yaitu Simple substitution cipher atau monoalphabetic cipher, homophonic substitution cipher, 
polygram substitution cipher, dan polyalphabetic substitution cipher[16]. Pada substitution cipher, Algoritma Genetik baru 
digunakan untuk melakukan attack terhadap monoalphabetic cipher dan polyalphabetic substitution cipher[6]. Oleh 
karena itu, kami mencoba melakukan penelitian untuk melakukan attack terhadap homophonic substitution cipher. 
Tujuan penelitian adalah untuk melihat tingkat keberhasilan Algoritma Genetik dalam melakukan attack terhadap 
homophonic substitution cipher. Tingkat keberhasilan ini dihitung dari banyaknya kunci yang berhasil ditemukan oleh 
Algoritma Genetik. 
 
2. Landasan Teori 
 
2.1. Homophonic Substitution Cipher 
Homophonic Substitution diciptakan untuk lebih memperumit proses pengamanan informasi[5]. Sebuah karakter dapat 
disubstitusi oleh lebih dari 1 karakter atau simbol. Biasanya karakter dengan frekuensi kemunculan paling tinggi akan 
disubstitusi oleh banyak simbol. Metode ini tentu membutuhkan lebih dari 26 karakter untuk melakukan substitusi. Cara 
termudah adalah dengan menggunakan angka untuk melakukan substitusi. Cara lain biasanya menggunakan karakter 
yang telah ada. Hanya saja karakter tersebut diubah bentuknya menjadi huruf besar atau huruf kecil untuk substitusi 
sebuah karakter. 
 
Dalam makalah ini, digunakan angka untuk melakukan substitusi. Angka yang digunakan ditetapkan harus 2 digit dan 
berkisar antara angka 01 hingga angka 99. Tabel 1 menunjukkan contoh substitusi dari setiap karakter. Terlihat dari tabel 
1, huruf A dapat disubstitusi dengan angka 21, 27, 29 atau 05. Huruf B dengan angka 06, huruf C dengan 31, huruf D 
dengan 32, huruf E dengan 09, 10, 14, 12, 38, 03 atau 15, dan seterusnya. Suatu plaintext: Universitas Katolik 
Parahyangan dengan menggunakan Tabel 1 dapat diubah menjadi cyphertext: 3728204509164022342142242941044611 
240205332917232730130530. 
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Tabel 1. Substitusi Dari Setiap Karakter 
A 21, 27, 29, 05 N 28, 51, 30 
B 06 O 19, 04, 25, 48 
C 31 P 02 
D 32 Q 36 
E 09, 10, 14, 12, 38, 03, 15 R 16, 08, 33   
F 35 S 40, 07, 42 
G 13 T 41, 34, 44, 43, 26 
H 18, 17 U 37 
I 20, 11, 22 V 45 
J 47 W 49 
K 24 X 50 
L 52, 46 Y 23 
M 01 Z 39 

 
2.2  Algoritma Genetik 
Algoritma Genetik adalah algoritma pencarian yang bekerja berdasarkan pada mekanisme seleksi alam dan genetika 
alam. Tahap pertama dalam Algoritma Genetik adalah merepresentasikan parameter masalah ke bentuk kromosom. Ada 
4 cara representasi yaitu binary encoding, permutation encoding, value encoding, dan tree encoding[11]. Pemilihan 
representasi tersebut bergantung dari masalah yang dihadapi. Tahap kedua adalah pemilihan operator-operator genetik 
yaitu operator reproduksi, crossover, dan mutasi. Tahap ketiga penetapan fungsi fitness dan terakhir pemilihan 
parameter-parameter genetik seperti ukuran populasi, maksimal generasi, peluang crossover, dan peluang mutasi. Cara 
kerja Algoritma Genetik adalah sebagai berikut[12] : 

1 [Start] Buat populasi acak dari n kromosom. 
2 [Fitness] Evaluasi fitness tiap kromosom yang terdapat pada populasi. Semakin baik fitness, semakin unggul 

kromosom tersebut. 
3 [New Population] Buat populasi baru dengan mengulangi langkah 4 sampai ukuran populasi terpenuhi. 
4 [Replace] Gunakan populasi baru ini untuk menggantikan populasi lama. 

4.1 [Reproduction] Pilih 2 induk kromosom dari populasi berdasarkan nilai fitness. 
4.1 [Crossover] Berdasarkan peluang crossover, lakukan crossover terhadap induk untuk mendapatkan 

keturunan baru. Jika tidak ada crossover, maka keturunan baru merupakan salinan (exact copy) dari 
induknya. 

4.1 [Mutation] Berdasarkan peluang mutasi, lakukan mutasi terhadap keturunan baru ini. 
4.1 [Accepting] Tempatkan keturunan baru ini di dalam populasi baru. 

5 [Test] Jika kondisi akhir terpenuhi, stop, hasil akhir adalah solusi terbaik pada populasi saat ini. 
6 [Loop] Ulangi langkah 2. 

 
3. Metode Penelitian 
Sebelum melakukan eksperimen, dilakukan pemodelan attack terhadap homophonic substitution cipher ke dalam 
Algoritma Genetik. Pemodelan meliputi teknik encoding dan decoding, pemilihan operator genetik, dan penetapan fungsi 
fitness. Selanjutnya dibangun perangkat lunak simulasi yang digunakan untuk menguji kinerja Algoritma Genetik dalam 
melakukan attack. Simulasi dilakukan dengan membuat kunci substitusi enkripsi terlebih dahulu. Berdasarkan kunci 
substitusi enkripsi tersebut dilakukan proses enkripsi terhadap plaintext. Plaintext yang digunakan berasal dari sumber 
yang sama dengan statistik bigram yang digunakan. Hal ini disebabkan karena sumber statistik bigram sangat 
berpengaruh terhadap hasil Cryptanalysis. Berdasarkan penelitian terhadap simple substitution cipher, bila plaintext dan 
sumber statistik bigram berasal dari sumber berbeda, hasil attack kurang baik[14]. Algoritma Genetik akan melakukan 
attack terhadap ciphertext hasil enkripsi tersebut. Algoritma Genetik akan berhenti melakukan attack jika kunci substitusi 
dari Algoritma Genetik sama dengan kunci substitusi enkripsi atau setelah maksimal generasi tercapai. 
Pada awal eksperimen, dilakukan pencarian terhadap ukuran populasi. Pencarian ukuran populasi ini menggunakan 26 
kunci substitusi, setiap karakter akan disubstitusi dengan satu angka substitusi. Setelah ditemukan ukuran populasi yang 
terbaik, dilakukan eksperimen dengan jumlah kunci substitusi yang bervariasi. Attack yang dilakukan oleh Algoritma 
Genetik dikatakan berhasil jika Algoritma Genetik mampu mendapatkan kunci substitusi dari suatu ciphertext. 
 
3.1. Teknik Encoding 
Teknik encoding yang dipilih adalah permutation encoding. Permutation encoding mempunyai syarat bahwa tidak boleh 
terdapat angka yang sama dalam satu kromosom. Misalnya angka 02 sudah digunakan sebagai substitusi karakter ’a’, 
angka 02 tersebut tidak dapat digunakan untuk substitusi karakter lainnya. Sebuah kromosom akan mewakili kumpulan 
kunci substitusi, dengan banyaknya gen penyusun kromosom sama dengan angka tertinggi yang terdapat pada ciphertext. 
Allele (nilai gen) berupa angka 2 digit dari angka 01 hingga angka tertinggi yang terdapat pada ciphertext. Posisi gen 
(locus) berpadanan dengan karakter yang akan disubstitusi. 
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Banyaknya angka substitusi untuk tiap karakter ditentukan berdasarkan frekuensi relatif kemunculan karakter seperti 
pada Gambar 1. Frekuensi relatif tersebut di hitung dari sumber bacaan Young Goodman Brown[10]. Banyaknya angka 
substitusi untuk suatu karakter diperoleh dengan mengalikan frekuensi relatif kemunculan karakter tersebut dengan 
panjang gen dengan pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah ini dapat mengakibatkan hasil pembulatan sama 
dengan nol atau total angka substitusi yang digunakan kurang dari jumlah gen yang tersedia. Oleh karena itu, banyaknya 
angka substitusi untuk tiap karakter minimal sama dengan 1. Bila total angka substitusi yang digunakan kurang dari 
jumlah gen, selisih keduanya akan didistribusikan ke karakter-karakter dengan frekuensi kemunculan tertinggi. 

 
Gambar 1. Frekuensi Relatif Kemunculan Karakter Dalam Teks Bahasa Inggris. 

 
Sebagai contoh, kromosom dengan 52 gen, banyaknya angka substitusi untuk tiap karakter adalah sebagai berikut : 
• Untuk karakter ’a’ : frekuensi relatif kemunculan karakter ’a’ yaitu 8,05% x 52 = 4,186, dibulatkan ke bawah, 

diperoleh 4 angka substitusi. 
• Untuk karakter ’b’ : 1,62% x 52 = 0,8424 dibulatkan ke bawah menjadi 0. Karena minimal 1 maka untuk karakter 

’b’ adalah 1 angka substitusi. 
• Untuk karakter ’c’ : 3,2% x 52 = 1,664, dibulatkan ke bawah diperoleh 1 angka substitusi. Hal yang sama dilakukan 

juga untuk karakter-karakter lainnya. 
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Gambar 2. Contoh Kromosom 
 

Gambar 2 merupakan contoh kromosom dengan 52 gen. Gen pertama sampai gen keempat dengan allele 37, 27, 29, dan 
05 merupakan angka substitusi untuk karakter ’a’, gen kelima dengan allele 06 merupakan angka substitusi untuk 
karakter ’b’, gen keenam dengan allele 31 merupakan angka substitusi untuk karakter ’c’, dan seterusnya. 
 
3.2. Teknik Decoding 
Berdasarkan kromosom pada Gambar 2., suatu ciphertext berikut : 3728204509164022342142 akan di kembalikan 
menjadi plaintext dengan cara mengambil tiap 2 digit angka, karakter dapat diperoleh kembali dengan mencari di locus 
kromosom mana angka tersebut berada. Berdasarkan locus tersebut, dapat diketahui karakternya. Sebagai contoh, angka 
37 berada di locus ke-42 yang mewakili karakter ‘t’, 28 berada di locus ke-40 yang mewakili karakter ‘s’, dan seterusnya. 
Plaintext yang diperoleh berdasarkan kromosom pada gambar 2 adalah : tsehroeitza. 
 
3.3. Operator Genetik 
Ada 3 operator genetik yang berperan penting dalam Algoritma Genetik yaitu operator reproduksi, operator crossover, 
dan operator mutasi. Operator genetik yang digunakan adalah operator reproduksi gabungan metode roullete wheel[11] 
dan metode elitism[11]. Operator elitism menjamin bahwa kromosom terbaik di setiap generasi akan bertahan dan masuk 
ke generasi berikutnya. Operator crossover yang digunakan adalah Precedence Preservative Crossover (PPX)[15] dan 
operator mutasi order changing. Order changing menukarkan 2 buah allele pada sebuah kromosom secara acak. 
 
3.4. Fungsi Fitness 
Fungsi fitness yang di hitung dengan rumus[3]: 
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Dengan :  
α  = alphabet 
b  =  bigram 
K  =  Statistik bahasa bigram dalam bahasa inggris 
D  =  Statistik ciphertext 
i, j  =  Posisi karakter ke i,j  

 
Fungsi fitness ini memiliki rentang nilai dari 0 hingga 1. Semakin kecil nilai fitness, semakin baik kromosomnya. 
Statistik bahasa bigram berisi jumlah kemunculan 2 buah karakter yang berdampingan dalam sebuah teks[3]. Statistik 
bahasa bigram yang digunakan berasal dari 10000 karakter yang diambil dari sumber bacaan Young Goodman Brown[10].  
 
4. Hasil dan Pembahasan 
Eksperimen tentang ukuran populasi menggunakan data parameter genetik berikut: maksimal generasi = 5000, 
probabilitas crossover (Pc) = 80%, dan probabilitas mutasi (Pm) = 10%. Jumlah elitism = 1. Pada eksperimen ini 
digunakan 26 kunci substitusi enkripsi, setiap karakter akan disubstitusi dengan satu angka substitusi. Eksperimen 
diulang sebanyak 20 kali dan hasil eksperimen dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Hasil Eksperimen Ukuran Populasi 
Jumlah Generasi  Ukuran 

Populasi Minimal Maksimal Rata-rata 
Rata-rata 

keberhasilan 
20 955 5000 2358.45 86.65 % 
30 554 5000 1910.15 86.05 % 
40 654 5000 2116.05 77.95 % 
50 688 5000 1975.7 81.25 % 
60 595 5000 1569.8 91.7 % 
70 973 5000 2406.25 79.15 % 
80 947 4105 1587.15 100 % 
90 1025 5000 2969.45 76.4 % 
100 1248 5000 2556.05 96.65 % 

 
Tabel 2 menunjukkan bahwa untuk seluruh ukuran populasi yang dieksperimenkan, berhasil ditemukan ke-26 kunci 
substitusi dengan benar. Hal ini dapat dilihat pada kolom jumlah generasi minimal. Terlihat bahwa jumlah generasi 
minimal tidak ada yang mencapai maksimal generasi yang ditetapkan yaitu 5000 generasi. Rata-rata keberhasilan 
dihitung dari tingkat keberhasilan tiap eksperimen (rumus 3) dan tingkat keberhasilan dihitung berdasarkan banyaknya 
kunci substitusi yang berhasil ditemukan oleh Algoritma Genetik (rumus 2). 

 %100x
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dengan n = banyaknya eksperimen. Berdasarkan Tabel 2, ukuran populasi 80 kromosom merupakan ukuran populasi 
terbaik dengan rata-rata keberhasilan100%. Setiap eksperimen yang dilakukan dapat menemukan seluruh kunci substitusi 
dengan benar. Selain itu, ukuran populasi yang semakin besar tidak menjamin rata-rata keberhasilannya semakin tinggi. 
 

Tabel 3. Hasil Eksperimen Jumlah Kunci Substitusi 
Jumlah Generasi  Jumlah 

kunci 
substitusi Minimal Maksimal Rata-rata 

Rata-rata 
Keberhasilan 

43 2326 10000 8772.15 41.65% 
60 6128 10000 9679.55 30.3% 
80 9876 10000 9993.05 30.3% 
99 9984 10000 9999.20 13.3% 
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Eksperimen berikutnya berhubungan dengan jumlah kunci substitusi yang digunakan. Eksperimen ini masih tetap 
memakai probabilitas crossover = 80% dan probabilitas mutasi = 10%. Ukuran populasi menggunakan hasil terbaik 
eksperimen 1 yaitu 80 kromosom. Jumlah elitism = 1 dan maksimal generasi = 10000 generasi. Eksperimen di lakukan 
20 kali untuk setiap jumlah kunci substitusi tertentu. Hasil eksperimen dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 menunjukkan 
bahwa dengan semakin banyak jumlah kunci substitusi yang digunakan, semakin sulit untuk menemukan kunci 
substitusi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah generasi minimal, rata-rata jumlah generasi maupun rata-rata keberhasilan 
menemukan kunci substitusi. Semakin banyak kunci substitusi, semakin kecil rata-rata keberhasilannya. Selain itu, untuk 
menemukan kunci substitusi yang benar memerlukan jumlah generasi yang semakin banyak. 
 
5. Kesimpulan dan Saran Pengembangan 
Model Algoritma Genetik yang diusulkan yaitu representasi kromosom dengan menggunakan permutation encoding, 
operator reproduksi roullete wheel dan elitism, operator crossover Precedence Preservative Crossover (PPX), operator 
mutasi order changing, dan fungsi fitness dengan menggunakan statistik bigram dapat melakukan attack terhadap 
homophonic substitution cipher. Hasil eksperimen menunjukkan ukuran populasi terbaik adalah 80 kromosom, 
Algoritma Genetik berhasil menemukan seluruh kunci substitusi untuk 26 kunci substitusi, dan semakin banyak kunci 
substitusi yang digunakan semakin kecil tingkat keberhasilannya. 
 
6. Keterbatasan Penelitian dan Saran 
Penelitian yang dilakukan masih terbatas pada penggunaan angka substitusi berupa angka substitusi dengan ukuran tetap 
yaitu 2 digit angka. Selain itu parameter genetik yang dicari baru ukuran populasi, ketergantungan hasil attack terhadap 
sumber statistik yang digunakan, dan statistik bahasa bigram. Pengembangan yang dapat dilakukan dari penelitian ini 
antara lain dapat dilakukan terhadap homophonic dengan kunci substitusi juga berupa karakter, homophonic dengan 
angka substitusi ukuran variabel, pencarian kombinasi parameter genetik lainnya (probabilitas mutasi dan probabilitas 
crossover) yang sesuai, pencarian sumber statistik yang bersifat umum sehingga dapat digunakan untuk beragam 
ciphertext, dan penggunaan statistik bahasa monogram atau trigram dalam perhitungan fitness. 
 
Daftar Pustaka 
[1] Bigram, (Online), http://en.wikipedia.org/wiki/Bigram, diakses terakhir tanggal 25 Agustus 2006. 
[2] Brown, L. (1996). Introduction to Cryptography. (Online), http://www-course.cs.uiuc.edu/~cs498ia/slides/Clasical% 

20Cryptography.htm. diakses terakhir tanggal 5 Februari 2005. 
[3] Clark, J.A. (1998). Optimisation Heuristic for Cryptology. Queensland. Information Security Research Centre, 

Queensland University of Technology. 
[4] Cryptanalysis, (Online), http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptanalysis, diakses terakhir tanggal 25 Agustus 2006. 
[5] Cryptography, (Online), http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptography, diakses terakhir tanggal 25 Agustus 2006 
[6] Delman, Bethany.(2004). Genetic Algorithms in Cryptography, Master Thesis, Rochester Institute of Technology, 

2004. 
[7] Dimovski A., dan Glgoroski, D. (2003). Attacks on the Transposition Ciphers Using Optimization Heuristics. Sofia, 

Bulgaria. 
[8] Gaines, H.F. (1956). Cryptanalysis; a study of ciphers and their solution. (Online), http://www-math.cudenver.edu/ 

~wcherowi/courses/m5410/engstat.html. diakses terakhir tanggal 4 februari 2005. 
[9] Gester, J. (2003) Solving Subtitution Ciphers with Genetics Algorithm. 
[10] Hawthorne (Online), http://www.online-literature.com/hawthorne/158/, diakses terakhir tanggal 25 Agustus 2006. 
[11] Obitko, M. ____. Introduction to Genetic Algorithms, (Online), http://cs.felk.cvut.cz/~xobitko/ga/. diakses terakhir 

tanggal 4 februari 2005 
[12] Man, K.F, (1999), Genetic Algorithms concepts and design, Springer 
[13] Ryabko B., dan Fionov, A. (1999). Efficient Homophonic coding.. 
[14] Santosa, C. dan Saputro, N. (2006). Cryptanalysis Terhadap Simple Substitution Cipher Menggunakan Algoritma 

Genetik, Prosiding Seminar Nasional Sistem dan Teknologi Informasi (SNASTI) 2006, Bagian Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat STIKOM, Surabaya, hal. III-1 s/d III-4. 

[15] Saputro, N., Yento, (2004). Pemakaian Algoritma Genetik untuk Penjadwalan Job Shop Dinamis Non Deterministik, 
Jurnal Teknik Industri, Vol. 6 No. 1, Universitas Kristen Petra, hlm. 61-70. 

[16] Schneier, B. (1996). Applied Cryptography. New York :John Wiley & Sons, Inc. 
[17] Substitution Cipher, (Online), http://en.wikipedia.org/wiki/Substitution_cipher, diakses terakhir tanggal 24 Agustus 

2006 
 


