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ABSTRAKS  
Kriptografi dapat digunakan sebagai suatu teknik untuk sistem keamanan pada data komputer. Dengan menggunakan 
kriptografi, data akan disandikan atau dienkripsi menjadi bentuk yang acak. Ketika data ingin diakses, maka data yang 

telah dienkripsi diubah kembali (dekripsi) menjadi data awal. Beberapa algoritma yang dapat digunakan untuk 
keamanan data ini adalah algoritma ARCFOUR dan algoritma WAKE. Algoritma ARCFOUR membangkitkan aliran 

kunci yang kemudian diproses dengan plaintext pada waktu enkripsi. Sama seperti algoritma ARCFOUR, algoritma 
WAKE juga merupakan algoritma aliran kunci. Enkripsi dan dekripsi dapat dilakukan hanya dengan menggunakan 

salah satu algoritma, namun tiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Algoritma ARCFOUR 
akan memberikan proses enkripsi dan dekripsi yang cepat namun sederhana. Kesederhanaan dari algoritma 

ARCFOUR dapat ditutupi oleh rumitnya proses pembentukan S-Box dan kompleksnya proses pembentukan kunci 
pada algoritma WAKE. Kombinasi dari kedua metode akan memberikan aspek keamanan yang baru, sehingga 

diharapkan akan lebih sulit diserang. 
 

Kata Kunci : Kriptografi, Enkripsi, Dekripsi, Algoritma ARCFOUR, Algoritma WAKE 

 
1. PENDAHULUAN  
1. 1   Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan era teknologi 

informasi yang begitu cepat, maka semakin banyak 

data-data yang tersimpan pada perangkat teknologi 

informasi. Namun banyak dari data-data tersebut 

yang masih tidak memiliki sistem keamanan untuk 

menghindari pengaksesan data oleh pihak-pihak 
yang tidak berwenang. Untuk menghindari 

pencurian dan akses yang tidak legal ini, dapat 

diterapkan keamanan data dengan menggunakan 

ilmu kriptografi. Dengan menggunakan kriptografi, 

data akan disandikan atau dienkripsi menjadi 

bentuk yang acak. Ketika data ingin diakses, maka 

data yang telah dienkripsi diubah kembali (dekripsi) 

menjadi data awal. Dengan demikian, apabila 

terjadi pencurian atau pengaksesan data oleh pihak 
yang tidak berwenang, data tersebut tidak dapat 

dibaca atau diakses karena data tersimpan dalam 

bentuk data yang sudah terenkripsi. 

 Algoritma yang dapat digunakan untuk 

mengenkripsi data ini adalah algoritma ARCFOUR 

dan algoritma WAKE. Algoritma ARCFOUR 

adalah algoritma cipher aliran (stream cipher) yang 

dibuat oleh Ron Rivest dan telah digunakan secara 

luas pada sistem keamanan seperti protokol SSL 

(Secure Socket Layer). Algoritma ARCFOUR 
membangkitkan aliran kunci (keystream) yang 

kemudian diproses dengan plaintext pada waktu 

enkripsi. Sama seperti algoritma ARCFOUR, 

algoritma WAKE juga merupakan algoritma cipher 

aliran (stream cipher). Algoritma ini dibuat oleh 

David Wheeler pada tahun 1993 dan telah 

digunakan pada program Anti-Virus Dr. Solomon 

versi terbaru. Algoritma WAKE menggunakan 

kunci 128 bit dan sebuah tabel 256 x 32 bit. 

Enkripsi dan dekripsi dapat dilakukan hanya 
dengan menggunakan salah satu algoritma, namun 

tiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Algoritma ARCFOUR akan 

memberikan proses enkripsi dan dekripsi yang cepat 

namun sederhana. Kesederhanaan dari algoritma 

ARCFOUR dapat ditutupi oleh rumitnya proses 

pembentukan S-Box dan kompleksnya proses 
pembentukan kunci pada algoritma WAKE. 

Kombinasi dari kedua metode akan memberikan 

aspek keamanan yang baru, sehingga diharapkan 

akan lebih sulit diserang. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis 

tertarik untuk merancang aplikasi yang dapat 

mengkombinasikan algoritma ARCFOUR dan 

algoritma WAKE untuk melakukan proses enkripsi 

dan dekripsi terhadap file dokumen. Dengan adanya 
aplikasi ini diharapkan dapat membantu mahasiswa 

dan pihak lain untuk memahami proses algoritma 

ARCFOUR dan algoritma WAKE dalam proses 

pengamanan data dengan mengangkat judul skripsi 

“Aplikasi Enkripsi dan Dekripsi File dengan 

Kombinasi Algoritma ARCFOUR dan Algoritma 

WAKE”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, 

maka rumusan masalah dari skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana merancang aplikasi untuk 

melakukan proses enkripsi dan dekripsi dengan 

menggunakan kombinasi algoritma ARCFOUR 

dan algoritma WAKE. 

2. Bagaimana spesifikasi komputer dan algoritma 

mempengaruhi proses enkripsi dan dekripsi 
pada aplikasi. 
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1.3 Batasan Masalah  
Dalam penulisan skripsi ini, batasan masalah yang 

akan dibahas oleh penulis adalah: 

1. File yang dapat dienkripsi dan didekripsi 

adalah file binary. 

2. Kunci maksimum untuk algoritma 

ARCFOUR dibatasi sepanjang 32 karakter 

dan untuk algoritma WAKE dibatasi 
sepanjang 16 karakter. 

3. Banyak putaran untuk kunci WAKE dapat 

dipilih dari 1 hingga 9 putaran. 

4. File yang sudah terenkripsi akan memiliki 

ekstensi .enc. 

5. Aplikasi hanya dapat melakukan proses 

enkripsi dan dekripsi terhadap satu file 

dokumen dalam satu waktu. 

6. Aplikasi dirancang menggunakan bahasa 
pemograman Visual Basic pada Microsoft 

Visual Studio 2012 
 
2. ANALISA DAN PERANCANGAN  
2.1 Analisa 

Keamanan komputer adalah kumpulan peranti yang 

dirancang untuk melindungi komputer sehingga data 

pada komputer terlindungi, sedangkan keamanan 

jaringan adalah kumpulan peranti yang dirancang 

untuk melindungi data ketika transmisi terhadap 

ancaman pengaksesan, pengubahan dan 

penghalangan oleh pihak yang tidak berwenang. 

Sistem anti virus komputer merupakan contoh peranti 

keamanan komputer, sedangkan protokol web yang 

aman merupakan contoh peranti keamanan jaringan. 

(Sadikin, 2012) 

Sistem keamanan komputer merupakan sebuah upaya 

yang dilakukan untuk mengamankan kinerja dan 

proses komputer. Penerapan computer security dalam 

kehidupan sehari-hari berguna sebagai penjaga 

sumber daya sistem agar tidak digunakan, modifikasi, 

interupsi, dan diganggu oleh orang yang tidak 

berwenang. (Sadikin, 2012) 

 

2.2   Algoritma WAKE 
Algoritma WAKE merupakan salah satu algoritma 

stream cipher yang telah digunakan secara komersial. 

WAKE merupakan singkatan dari Word Auto Key 

Encryption. Metode ini ditemukan oleh David 

Wheeler pada tahun 1993. 

Algoritma WAKE menggunakan kunci 128 bit dan 

sebuah tabel 256 x 32 bit. WAKE adalah stream 

cipher yang melakukan operasi XOR terhadap 

plaintext untuk mendapatkan ciphertext, dan operasi 

XOR terhadap ciphertext untuk mendapatkan 

plaintext. Asset terbesar dari metode WAKE adalah 

kecepatannya. Metode ini telah digunakan pada 

program Dr. Solomon Anti Virus. 

Proses utama WAKE terdiri dari : 

1. Proses pembentukan tabel S-Box (Substitution 

Box), berfungsi untuk membentuk tabel S-Box 

sebesar 256 x 32 bit. Isi dari tabel S-Box ini akan 

digunakan pada proses pembentukan kunci. 

2. Proses pembentukan kunci, berfungsi untuk 

membangkitkan bit-bit kunci yang akan 

digunakan pada proses enkripsi dan dekripsi. 

3. Proses enkripsi, berfungsi untuk menyandikan 

(encoding) pesan. 

4. Proses dekripsi, berfungsi untuk mengembalikan 

cipher menjadi teks asli kembali. 

Inti dari metode WAKE terletak pada proses 

pembentukan tabel S-Box dan proses pembentukan 

kunci. Tabel S-Box dari metode WAKE bersifat 

fleksibel dan berbeda-beda untuk setiap putaran. 

(Schneier, 2015) 

 

Proses pembentukan tabel S-Box adalah sebagai berikut : 
1. Inisialisasi nilai TT[0] … TT[7] : 

TT[0] : 726A8F3B (dalam heksadesimal) 
TT[1] : E69A3B5C (dalam heksadesimal) 
TT[2] : D3C71FE5 (dalam heksadesimal) 
TT[3] : AB3C73D2 (dalam heksadesimal) 
TT[4] : 4D3A8EB3 (dalam heksadesimal) 
TT[5] : 0396D6E8 (dalam heksadesimal) 

TT[6] : 3D4C2F7A (dalam heksadesimal) 
TT[7] : 9EE27CF3 (dalam heksadesimal) 

2. Inisialisasi nilai awal untuk T[0] … T[3] : 
T[0] = K[0] 
T[1] = K[1] 
K[0], K[1], K[2], K[3] dihasilkan dari kunci yang dipecah 
menjadi 4 bagian yang sama panjang. 

3. Untuk T[4] sampai T[255], lakukan proses berikut : 
 X = T[n-4] + T[n-1] 
 T[n] = X >> 3 XOR TT(X AND 7) 
4. Untuk T[0] sampai T[22], lakukan proses berikut : 
 T[n] = T[n] + T[n+89] 
5. Set nilai untuk beberapa variabel di bawah ini : 
 X = T[33] 
 Z = T[59] OR (01000001h) 
 Z = Z AND (FF7FFFFFh) 
 X = (X AND FF7FFFFFh) + Z 
6. Untuk T[0] … T[255], lakukan proses berikut : 
 X = (X AND FF7FFFFFh) + Z 

 T[n] = T[n] AND 00FFFFFFh XOR X 
7. Inisialisasi nilai untuk beberapa variabel berikut ini : 
 T[256] = T[0] 
 X = X AND 255 
8. Untuk T[0] … T[255], lakukan proses berikut : 
 Temp = (T[n XOR X] XOR X) AND 255 
 T[n] = T[Temp] 
 T[X] = T[n+1] 
 

Simbol “>>” adalah operasi geser kanan (shift right) yaitu 

operasi yang menggeser sejumlah bit ke kanan (right) dan 

mengisi tempat kosong dengan nilai bit “0” (nol). Operasi 

shift right dilambangkan dengan “>>”. Contoh operasi 

shift right :  
  11000110 >> 1 : 01100011 
  11000110 >> 2 : 00110001 
 

Proses pembentukan kunci dari algoritma WAKE dapat 

ditentukan sendiri yaitu sebanyak n putaran. Semakin 

banyak putaran dari proses pembentukan kunci, maka 

keamanan datanya akan semakin terjamin. Fungsi yang 

digunakan dalam proses pembentukan kunci adalah M(X, 

Y) = (X + Y) >> 8 XOR T[(X + Y) AND 255]. 

 

Pertama-tama, kunci yang di-input akan dipecah menjadi 

4 bagian dan di-set sebagai nilai awal dari variabel A0, 

B0, C0, dan D0. Nilai dari variabel ini akan diproses 

dengan melalui langkah berikut: 
Ai+1 = M(Ai, Di) 
Bi+1 = M(Bi, Ai+1) 
Ci+1 = M(Ci, Bi+1) 
Di+1 = M(Di, Ci+1) 

Nilai dari Di merupakan nilai dari kunci Ki. 
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Lebih detail dapat diperhatikan pada bagan proses 

pembentukan kunci pada gambar 2.6 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Proses Pembentukan Kunci 
Keterangan : 
P = Plaintext 
K = Key 
C = Ciphertext 
M = Fungsi M 
i = Dimulai dari 0 sampai n. 
Ai = Bagian pertama dari pecahan kunci 
Bi = Bagian kedua dari pecahan kunci 
Ci = Bagian ketiga dari pecahan kunci 
Di = Bagian keempat dari pecahan kunci 

 

Inti dari algoritma WAKE tidak terletak pada proses 

enkripsi dan dekripsinya, karena proses enkripsi dan 

dekripsinya hanya berupa operasi XOR dari plaintext 

dan kunci untuk menghasilkan ciphertext atau operasi 

XOR ciphertext dan kunci untuk menghasilkan 

plaintext. 

P = C  K 

C = P  K 

dengan : P =   Plaintext 

K =   Key 

C =   Ciphertext 

 

2.3 Algoritma ARCFOUR 

Algoritma ARCFOUR (atau RC4) adalah cipher 

aliran yang digunakan secara luas pada sistem 

keamanan seperti protokol SSL (Secure Socket 

Layer). Algoritma kriptografi ini sederhana dan 

mudah diimplementasikan. RC4 dibuat oleh Ron 

Rivest dari Laboratorium RSA (RC adalah singkatan 

dari Ron’s Code). Sistem sandi RC4 dikembangkan 

oleh Ronald Rivest pada tahun 1984 merupakan 

sistem sandi stream yang paling banyak digunakan, 

misalnya pada protokol SSL/TLS. RC4 merupakan 

sistem sandi stream berorientasi byte. (Sadikin, 2012) 

RC4 merupakan jenis dari aliran kode yang berarti 

operasi enkripsinya dilakukan per karakter atau 1 

byte untuk setiap sekali operasi. Secara resmi RC4 

tidak pernah dipublikasikan, tetapi pada bulan 

September tahun 1994 seorang yang tidak dikenal 

mengirim detail algoritmanya ke internet, sehingga 

diketahui publik. (Ariyus, 2008) 

Masukan algoritma enkripsi RC4 merupakan sebuah 

byte, kemudian dilakukan operasi XOR dengan 

sebuah byte kunci, dan menghasilkan sebuah byte 

sandi. Sistem Sandi RC4 menggunakan state, yaitu 

larik byte berukuran 256 yang terpermutasi, dan 

tercampur oleh kunci. Kunci juga merupakan larik 

byte berukuran 256. Sebelum melakukan enkripsi dan 

dekripsi, sistem sandi RC4 melakukan inisialisasi 

terhadap state, algoritma ini disebut dengan 

penjadwalan kunci (key scheduling). (Sadikin, 2012) 

Setelah state S terinisialisasi oleh penjadwal kunci 

setiap byte pada teks asli dikarenakan operasi XOR 

dengan kunci byte untuk menghasilkan byte pada teks 

sandi. Kunci byte yang digunakan pada enkripsi 

dibangkitkan dengan memanfaatkan state S. 

Algoritma proses dekripsi RC4 sama dengan 

algoritma proses enkripsi. 

RC4 membangkitkan aliran kunci (keystream) yang 

kemudian di-XOR-kan dengan plainteks pada waktu 

enkripsi (atau di-XOR-kan dengan bit-bit cipherteks 

pada waktu dekripsi). Tidak seperti cipher aliran yang 

memproses data dalam bit, RC4 memproses data 

dalam ukuran byte (1 byte = 8 bit). Untuk 

membangkitkan aliran kunci, cipher menggunakan 

status internal yang terdiri dari dua bagian: 

1. Permutasi dari angka 0 sampai 255 di dalam larik 

S0, S1, …, S255. 

2. Dua buah pencacah indeks, i dan j. 

 

Langkah-langkah algoritma RC4 adalah sebagai 

berikut: 

1. Inisialisasi larik S sehingga S0 = 0, S1 = 1, S2 = 2, 

…, S255 = 255. 

2. Jika panjang kunci K lebih kecil dari 256 bit, 

maka lakukan padding, yaitu penambahan byte 

semu sehingga panjang kunci menjadi 256 byte. 

Misalnya jika K = “abc” yang hanya terdiri dari 3 

byte (3 huruf), maka lakukan padding dengan 

penambahan byte (huruf) semu sehingga K = 

”abcabcabc…” sampai panjang K mencapai 256 

byte. 

3. Lakukan permutasi terhadap nilai-nilai di dalam 

larik S dengan cara sebagai berikut: 
j  0 
for i  0 to 255 do 
 j  (j + S[i] + K[i]) mod 256 
 swap(S[i], S[j]) (* Pertukarkan nilai S[i] dan 

S[j] *) 

end for  
4. Bangkitkan aliran kunci-kunci (keystream) dan 

lakukan enkripsi dengan cara sebagai berikut: 
i  0 
j  0 
for index  0 to (PanjangPlainTeks – 1) do 

i  (i + 1) mod 256 
j  (j + S[i]) mod 256 

swap(S[i], S[j])  (* Pertukarkan nilai S[i] dan S[j] 
*) 

t  (S[i] + S[j]) mod 256 
K  S[t]  (* keystream *) 
c  K XOR P[index] (* enkripsi *) 

end for 

P adalah array yang menyimpan karakter-karakter plainteks 
5. Langkah kerja untuk proses dekripsi sama dengan 

proses enkripsi. 

 

Aliran-aliran kunci K dipilih dengan mengambil nilai S[i] 

dan S[j] dan menjumlahkannya dalam modulo 256. Hasil 

penjumlahan adalah indeks t sedemikian sehingga S[t] 

menjadi kunci aliran K yang kemudian digunakan untuk 

mengenkripsi plainteks ke-index. 

Karena karakter-karakter kunci di-copy berulang-ulang 

(untuk mengisi kekurangan 256 byte), maka ada 
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kemungkinan nilai-nilai di dalam larik S ada yang sama. 

(Ariyus, 2008) 

 

 

 

3. ANALISA DAN PERANCANGAN 

3.1  Analisa Algoritma ARCFOUR 

 

ARCFOUR merupakan algoritma kriptografi stream 

cipher yang menggunakan kunci 256 bit atau 32 karakter 

ascii. Sebagai contoh, dilakukan enkripsi terhadap 5 

(lima) byte file yang bernilai ”49 50 51 52 53” dengan 

kunci adalah ”Tandy”, maka proses enkripsi ARCFOUR 

adalah sebagai berikut: 

1. Lakukan proses pembentukan kunci ”Tandy” untuk 

mengisi nilai larik S[0] hingga S[255], sebagai 

berikut: 

a. Inisialisasi Larik S, dengan cara berikut: 

S[0] = 0, S[1] = 1, S[2] = 2, ..., S[255] = 255. 

b. Lakukan padding terhadap kunci dengan 

pengulangan  

c. Lakukan permutasi terhadap nilai array S  

2. Setelah S[0] hingga S[255] terisi, selanjutnya 

lakukan proses enkripsi terhadap nilai byte ”49 50 51 

52 53” 

3. Hasil enkripsi terhadap 5 (lima) byte file dengan 

nilai ”49 50 51 52 53” dan kunci yang digunakan 

adalah ”Tandy” adalah ”79 179 157 123 204”. 

 

Apabila dilakukan proses dekripsi kembali terhadap 5 

(lima) byte hasil enkripsi yang bernilai ”79 179 157 123 

204” dengan kunci yang sama, yaitu ”Tandy”, maka 

proses dekripsi dengan metode ARCFOUR adalah 

sebagai berikut: 

1. Oleh karena kunci yang digunakan sama, maka nilai 

larik S sama dengan nilai larik S pada proses 

enkripsi. 

2. Hasil dekripsi terhadap 5 (lima) byte file dengan 

nilai ” 79 179 157 123 204” dan kunci yang 

digunakan adalah ”Tandy”, berhasil mengembalikan 

nilai byte file semula, yaitu ”49 50 51 52 53”. 

 

3.2  Analisa Algoritma WAKE 

 

WAKE merupakan algoritma kriptografi stream cipher 

yang menggunakan kunci 128 bit (16 karakter ascii). 

Sebelum dapat melakukan proses enkripsi. Sebelum 

dapat melakukan proses enkripsi dan dekripsi, proses 

pembentukan tabel S-Box dan proses pembentukan kunci 

harus dijalankan terlebih dahulu 

Nilai T[0] … T [256] adalah nilai S-Box yang akan 

digunakan pada proses pembentukan kunci. Adapun 

proses pembentukan kunci pada metode kriptografi 

WAKE adalah sebagai berikut. 

Pertama-tama, kunci yang di-input akan dipecah menjadi 

4 bagian dan di-set sebagai nilai awal dari variabel A0, 

B0, C0, dan D0. Nilai dari variabel ini akan diproses 

dengan melalui langkah berikut : 
Ai+1 = M(Ai, Di) 
Bi+1 = M(Bi, Ai+1) 
Ci+1 = M(Ci, Bi+1) 
Di+1 = M(Di, Ci+1) 

 

Fungsi yang digunakan dalam proses pembentukan kunci 

adalah M(X, Y) = (X + Y) >> 8 XOR T[(X + Y) AND 

255]. Proses tersebut dilakukan untuk 5 putaran. Nilai 

dari D5 merupakan hasil dari proses pembentukan kunci. 

Seperti kebanyakan algoritma kriptografi stream cipher, 

proses enkripsi dan dekripsi WAKE adalah fungsi XOR 

antara byte kunci dengan byte file. Sebagai contoh, bila 

digunakan kunci seperti pada tahapan sebelumnya, dan 

dihasilkan byte kunci “102 136 151 192”, maka enkripsi 

dan dekripsi terhadap byte file “49 50 51 52 53” 

menghasilkan byte terenkripsi “87 186 164 244 83”. 

Hasil dekripsi byte “87 186 164 244 83”  menghasilkan 

kembali byte awal “49 50 51 52 53”. 
1. Byte file dienkripsi dengan menggunakan algoritma 

ARCFOUR.  
Cipher_Byte = Enkripsi_ARCFOUR(Plain_Byte) 

2. Hasil enkripsi pada langkah-1 dienkripsi kembali dengan 
menggunakan algoritma WAKE. 

Cipher_Byte = 
Enkripsi_WAKE(Enkripsi_ARCFOUR(Plain_Byte)) 

 

Sedangkan langkah proses dekripsi adalah kebalikan dari 

proses enkripsi, yaitu: 
1. Byte file didekripsi dengan menggunakan algoritma WAKE. 

Plain_Byte = Dekripsi_WAKE(Cipher_Byte) 
2. Hasil dekripsi pada langkah-1 didekripsi kembali dengan 

menggunakan algoritma ARCFOUR. 
Plain_Byte=Dekripsi_ARCFOUR(Dekripsi_WAKE(Cipher_B
yte)) 

 

3.3 Pemodelan Sistem 

  

Use case adalah salah satu diagram Unified Modeling 

Language (UML) yang dapat digunakan untuk 

menganalisa dan memodelkan sistem. Gambar 3.1 

menunjukkan interaksi antara pengguna dan sistem di 

dalam diagram use case. 

 << include >> 

Aplikasi Enkripsi dan Dekripsi File dengan Kombinasi 

Algoritma ARCFOUR dan Algoritma WAKE

USER

Input Kunci

EnkripsiEnkripsi

 << include >> 
Input Kunci

DekripsiDekripsi

About

 
Gambar 3.1  Diagram Use Case dari Aplikasi 

 

Dalam notasi Use Case, hubungan “include” antar use 

case, berarti use case X menggunakan use case Y 

sepenuhnya. Proses enkripsi file yang terjadi di dalam 

aplikasi dapat digambarkan dengan activity diagram 

seperti terlihat pada gambar 3.2 berikut. 
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USER

Pilih file untuk dienkripsi dan 
nama file hasil

Melakukan Proses Enkripsi

SISTEM
Input File untuk dienkripsi dan

input kunci

Menampilkan kotak dialog 

Open File dan Save as

Pilih proses enkripsi
Menampilkan form Input 

Kunci Enkripsi

Memasukkan kunci 

ARCFOUR, kunci WAKE dan 

banyak putaran kunci WAKE

Proses pembentukan kunci 

ARCFOUR dan WAKE

Membuka file awal

Enkripsi byte file dengan 

algoritma ARCFOUR

Enkripsi byte file dengan 

algoritma WAKE

Simpan hasil enkripsi ke

file hasil

 
Gambar 3.2  Activity Diagram dari Proses Enkripsi 

Proses dekripsi file yang terjadi di dalam aplikasi dapat 

digambarkan dengan activity diagram seperti terlihat 

pada gambar 3.3 berikut. 

USER

Pilih file untuk didekripsi dan 
nama file hasil

Melakukan Proses Dekripsi

SISTEM
Input File untuk didekripsi dan

input kunci

Menampilkan kotak dialog 

Open File dan Save as

Pilih proses dekripsi
Menampilkan form Input 

Kunci Dekripsi

Memasukkan kunci 

ARCFOUR, kunci WAKE dan 

banyak putaran kunci WAKE

Proses pembentukan kunci 

ARCFOUR dan WAKE

Membuka file awal

Dekripsi byte file dengan 

algoritma WAKE

Dekripsi byte file dengan 

algoritma ARCFOUR

Simpan hasil dekripsi ke

file hasil

 
Gambar 3.3  Activity Diagram dari Proses Dekripsi 

 

4. Implementasi Sistem 

 

Aplikasi dijalankan melalui file exe atau source code. 

Ketika aplikasi dijalankan, form Splash Screen akan 

muncul pertama sekali, seperti terlihat pada gambar 4.1 

berikut. 

 
Gambar 4.1  Tampilan Form Splash Screen 

 

Tekan tombol Enter, klik pada form Splash Screen atau 

tunggu beberapa detik, maka form Utama akan muncul, 

seperti terlihat pada gambar 4.2 berikut. 

 
Gambar 4.2  Tampilan Form Utama 

Klik tombol ‘ ’ yang berada di samping textbox file 

sumber untuk memilih file yang akan dienkripsi. Kotak 

dialog open file akan muncul seperti terlihat pada gambar 

4.3 berikut. 

 
Gambar 4.3  Tampilan Kotak Dialog Open File 

 

Sebagai contoh, dipilih ”Bab 1.doc” sebagai file untuk 

dienkripsi, dan hasil enkripsi akan disimpan dengan nama 

”Bab 1.doc.enc”, seperti terlihat pada gambar 4.4 berikut. 

 
Gambar 4.4  Tampilan Form Utama Setelah 

Pemilihan File Enkripsi 
 

Tekan tombol ”Enkripsi”, maka form Input Kunci 

Enkripsi akan muncul. Proses enkripsi dapat diatur untuk 

menggunakan salah satu algoritma atau kombinasi kedua 
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algoritma. Untuk proses enkripsi ini, akan digunakan 

kombinasi antara kedua algoritma. Misalkan, dimasukkan 

kunci enkripsi ARCFOUR adalah ”Tandy” dan kunci 

WAKE adalah ”Cipta”, serta banyak putaran kunci 

WAKE adalah 5, seperti terlihat pada gambar 4.5.   

 

 
Gambar 4.5  Tampilan Form Input Kunci Enkripsi 

 

Untuk melihat dan memastikan kunci enkripsi yang 

digunakan sudah sesuai, pengguna bisa mengklik 

checkbox ”Tampilan Kunci”, sehingga kunci 

ditampilkan, seperti terlihat pada gambar 4.6 berikut. 

 
Gambar 4.6  Tampilan Kunci Enkripsi 

 

Bila input kunci sudah sesuai, maka tekan tombol 

”Enkripsi”, dan proses enkripsi akan berjalan, seperti 

terlihat pada gambar 4.7 berikut. 

 
Gambar 4.7  Tampilan Proses Enkripsi 

  

Jika user ingin menampilkan langkah-langkah 

perhitungan pada proses enkripsi atau dekripsi, maka 

checkbox ”Tampilkan Langkah Perhitungan” akan diklik. 

Langkah-langkah perhitungan akan ditampilkan seperti 

pada Gambar 4.8, namun proses enkripsi atau dekripsi 

akan memerlukan waktu yang lebih lama. 

 
Gambar 4.8 Tampilan Langkah Perhitungan 

 

Bila file hasil enkripsi ”Bab 1.doc.enc” dibuka dengan 

Microsoft Word, maka tampilan file dapat dilihat pada 

gambar 4.9 berikut. 

 

 
Gambar 4.9  Tampilan File ”Bab 1.docx.enc” 

 

Gambar 4.8 memperlihatkan bahwa file hasil enkripsi 

telah teracak dan tidak memiliki makna. Untuk 

mengembalikan file hasil enkripsi ke bentuk semula, 

maka lakukan proses dekripsi dengan menggunakan 

kunci yang sama pada form Input Kunci Dekripsi, seperti 

terlihat pada gambar 4.9 berikut. 

 
Gambar 4.10 Tampilan Form Input Kunci Dekripsi 

 

Proses dekripsi pada form Utama berjalan seperti terlihat 

pada gambar 4.10 berikut. 
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Gambar 4.11  Tampilan Proses Dekripsi 

 

Bila file hasil dekripsi dibuka kembali dengan Microsoft 

Word, maka tampilan file dapat dilihat pada gambar 4.11 

berikut. 

 
Gambar 4.12  Tampilan File Hasil Dekripsi 

 

Gambar 4.11 memperlihatkan bahwa file hasil dekripsi 

berhasil dikembalikan menjadi file semula dengan 

menggunakan kunci yang benar. Apabila menggunakan 

kunci yang salah atau tidak sama dengan kunci pada 

proses enkripsi, maka hasil dekripsi tidak akan kembali 

seperti semula, seperti terlihat pada gambar 4.12. 

 
Gambar 4.13  Tampilan File Hasil Dekripsi dengan 

Kunci yang Salah 
 

Dengan demikian, apabila pengguna tidak mengetahui 

kunci yang digunakan pada proses enkripsi, maka file 

tidak dapat didekripsi kembali menjadi file semula. Untuk 

melihat informasi singkat mengenai aplikasi, tekan 

tombol ”About” pada form Utama, dan form About akan 

muncul seperti terlihat pada gambar 4.13 berikut. 

 
Gambar 4.14  Tampilan Form About 

 

 

5.  KESIMPULAN  

 

1. Proses dekripsi dapat mengembalikan file terenkripsi 

ke file semula bila menggunakan kunci yang sama 

seperti kunci pada proses enkripsi. Ini dikarenakan 

algoritma ARCFOUR dan algoritma WAKE 

merupakan algoritma kunci simetris. Kombinasi dari 

algoritma ARCFOUR dan algoritma WAKE akan 

memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi 

karena proses enkripsi dan dekripsi harus dilakukan 

dua kali 

2. Pada hasil pengujian, waktu proses enkripsi memiliki 

sedikit perbedaan dengan proses dekripsi, walaupun 

proses yang dilakukan adalah sama. Ini disebabkan 

oleh proses-proses lain yang berjalan pada 

background windows dan spesifikasi komputer, 

sehingga kecepatan proses enkripsi dan dekripsi 

tidak mungkin sama persis.  

3. Perbedaan waktu enkripsi dan dekripsi dengan 

menggunakan salah satu algoritma maupun 

kombinasi algoritma ARCFOUR dan WAKE tidak 

menunjukkan pola yang signifikan. Hal ini 

menujukkan bahwa kontribusi proses algoritma pada 

waktu proses enkripsi dan dekripsi adalah minimal.  
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