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Abstract— Completeness merupakan salah satu sifat 
penting dalam pengukuran keamanan suatu fungsi 
kriptografi. Suatu fungsi dikatakan complete jika 
dan hanya jika tiap bit-bit output pada fungsi 
bergantung pada semua bit input. Pada makalah ini 
penulis mencoba mengevaluasi sifat completeness 
algoritma snow 2.0 dengan menggunakan metode 
ujidiffusion test yang pertama kali diperkenalkan 
oleh Turan.Algoritma Snow 2.0merupakan salah 
satu algoritma standar internasional untuk enkripsi 
simetrik stream cipher berdasarkan ISO 18033-
4:2011 yang memiliki dua varian kunci yaitu 128 bit 
dan 256 bit. Pada uji ini penulis menggunakan 
sampel sebanyak 1.048.576 dan taraf nyata 0,01. 
Kemudian untuk menganalisa lebih lanjut, penulis 
menerapkan uji dua tahap dengan mengulang uji 
sebanyak 50 kali dan dievaluasi keseragamannya 
dengan Kolmogorov Smirnov. Dengan metode 
tersebut didapatkan hasil bahwa algoritma Snow 2.0 
kedua varian tersebut lulus pengujian diffusion 
testsehingga disimpulkan memiliki sifat completeness 
yangbaik. 
 
Keywords— Completeness, Diffusion Test, 
Kolmogorov Smirnov dan Snow 2.0 

 

I. PENDAHULUAN 

Algoritma enkripsi menjadi salah satu 
kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam 
menjamin aspek keamanan informasi terutama 
kerahasiaan. Saat ini algoritma enkripsi yang 
dikenal terdiri dari enkripsi simetrik dan asimetrik. 
Algoritma enkripsi simetrik menggunakan kunci 
yang sama untuk mengenkripsi dan mendekripsi, 
sedangkan algoritma asimetrik menggunakan 
kunci yang berbeda. Stream cipher yang 
merupakan salah satu algoritma simetrik, 
membangkitkan rangkaian kunci tak terbatas 
dengan input suatu kunci. Algoritma stream cipher 
hingga saat ini masih banyak diimplementasikan 
terutama pada komunikasi yang bersifat realtime. 

Suatu algoritma kriptografi harus merupakan 
fungsi yang memenuhi sifat-sifat tertentu dalam 
menjamin keamanan kriptografisnya. Salah satu 
sifat penting yang harus dipenuhi yaitu 
completeness. Sifat ini menjamin bahwa tiap bit-bit 
output pada fungsi bergantung pada semua bit-bit 
input. Dalam disertasinya Turan memperkenalkan 

metode uji untuk mengevaluasi sifat completeness, 
yaitu diffusion test. 

Salah satu algoritma stream cipher yang 
banyak digunakan saat ini yaitu Snow 2.0. 
Berdasarkan ISO 18033-4:2011, algoritma Snow 
2.0 merupakan salah satu standar internasional 
dalam penerapan algoritma enkripsi berbasis 
stream cipher. Algoritma Snow 2.0 memiliki dua 
varian kunci yaitu 128 bit dan 256 bit. Menurut 
pembuatnya (Ekdahl, P dan Thomas Johansson. 
2003), algoritma Snow 2.0 didesain 
mengutamakan aspek efisiensi dalam implementasi 
khususnya software, dengan kekuatan kriptografis 
tetap menjadi prioritas utama. Berdasarkan hal-
haltersebut, melalui paper ini penulis menerapkan 
metode uji diffusion test pada algoritma Snow 2.0 
seluruh variasi. Pada makalah ini, penulis 
menambahkan mekanisme uji dua tahap agar hasil 
dari uji ini lebih meyakinkan. 

 

II. LANDASAN TEORI 

A. Algoritma Snow 2.0 

 

 

Gambar 1. Desain Algoritma Snow 2.0 

Algoritma Snow 2.0 yaitu algoritma simetrik 
berbasis stream cipher, pertama kali diperkenalkan 
oleh Patrik Ekdahl dan Thomas Johansson pada 
tahun 2002. Algoritma Snow 2.0 hingga saat ini 
masih menjadi salah satu standar stream cipher 
sesuai dengan ISO 18033-4:2011. Memiliki dua 
kemungkinan ukuran kunci yaitu 128 dan 256 bit 
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dengan initialization vector (IV) berukuran 128 bit. 
Algoritma yang berorientasi pada ukuran word 32 
bit ini terdiri dari operasi Linear Feedback Shift 
Register (LFSR) dengan panjang 16 register dan 
Finite State Machine (FSM) dengan dua input 
word yang berasal dari LFSR serta operasi Sbox. 
Keystream algoritma ini didapat dari hasil XOR 
antara output FSM dan elemen terakhir dari LFSR, 
lihat Gambar 1. 

Berikut fungsi-fungsi yang digunakan dalam 
algoritma Snow 2.0 : 
1. LFSR 

Polinomial feedback yang 
digunakanuntukmembentuk LFSR SNOW 2.0 
adalahsebagaiberikut : 
�(�) = ���� + ��� + ����� + 1 ∈ ����[�] 

dimana� merupakan akar dari  �� + ����� +
������ + ���� + ���� ∈ ���[�], dan � 
merupakan akar dari �� + �� + �� + �� + 1 ∈
��[�]. 
LFSR untuk time �≥ 0dinotasikan 
(����� ,����� ,… ��), ���� ∈ ����,� ≥ 0 dimana 
time t = 0 merupakan sesaat setelah 
inisialisasikunci. 
 

2. FSM 
FSM memilikidua register, yaitu R1 dan R2 
masing-masing 32 bit. Nilai register saat time 
ke�≥ 0 dinotasikan �1�dan �2�. Input dari 
FSM adalah ����� ,���� sedangkan output nya 
dinotasikan �� dihitung sebagai berikut : 

�� = ����� ⊞ �1� ⊕ �2�,      �≥ 0 

⊞ menotasikan penjumlahan modulo 2�� dan 
⊕  menotasikan operasi XOR. Nilai R1 dan R2 
diupdate dengan nilai sesuai rumus berikut : 

�1��� = ���� ⊞ �2� 
�2��� = �(�1�)     �≥ 0 

3. S box 
OperasisboxpadaSnow 2.0 dinotasikan�(� ), 
merupakan permutasi pada  ℤ���  yang 
operasinya berdasarkan pada fungsi round di 
AES yaitu sbox dan Mix Column. Operasi 
sbox pada Snow 2.0 dihitung sebagai berikut : 

 

 
dimana(��,��,��,��) merupakan output fungsi 

sbox Snow 2.0 berukuran byte kemudian output 
tersebut diconcatemenjadiberukuran 32 bit. 

Proses enkripsi pada algoritma Snow 2.0 
didahului dengan proses inisialisasi kunci. Proses 
inisialisasi kunci diawali dengan inisialisasi LFSR 
dengan ketentuan sebagai berikut : 

Misal LFSR memiliki register 
����,���,���,���,���,���,��,��,��,��,��,��,��,��,��,���, 

maka inisialisasi untuk ukuran kunci 128 bit 
sebagai berikut :  

 

 

 

 
untuk kasus kunci berukuran 256 bit, maka 
inisialisasinya sebagai berikut : 

 

 

 
1 pada notasi diatas adalah vektor semua 1 (32 bit) 

 
Setelah LFSR diinisialisasi kemudian algoritma 

melakukan iterasi sebanyak 32 kali tanpa 
menghasilkan output keystream, dapat dilihat pada 
Gambar 2 

 

Gambar 2. Inisialisasi Kunci 

Setelah proses inisialisasi kunci, algoritma 
merunning FSR dan LFSR, kemudian meng-XOR-
kan output FSM dan elemen terakhir dari 
LFSRsehingga didapatkan keystream(running 
key,�� = �� ⊕ ��) sepanjang plainteks,lihat 
Gambar 1. Keystream ini kemudian di-XOR 
dengan plainteks sehingga menghasilkan 
cipherteks dalam proses penyandian. 

B. Diffusion Test 

Diffusion testmerupakan uji untuk mengukur 
dampak perubahan setiap bit input stream cipher 
(Kunci dan IV) terhadap rangkaian kunci yang 
dihasilkan. Perubahan bit dievaluasi untuk setiap 
posisi bit input (kunci dan IV). Rangkaian kunci 
yang dihasilkan dari perubahan bit tersebut di 
XOR dengan rangkaian kunci original. Hasil XOR 
tersebut merupakan perubahan rangkaian kunci. 
Pada uji ini diharapkan perubahan bit yang terjadi 
akan tersebar merata dan berdisitribusi normal. 

Notasi pada diffusion test ini yaitu R = 
banyaknya ulangan, � = ukuran rangkaian kunci 
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dan � = rangkaian kunci yang dibangkitkan oleh 
algoritma stream cipher dengan struktur sebagai 
berikut 

��,��,. . . ,�� dengan  

�� = �

��,�,�,… ,��,�,�
⋮

��,� �� ,�,… ,��,� �� ,�

�, untuk 1 < � < �. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Langkah Uji 

Langkah pengujian Diffusion Test yaitu sebagai 
berikut : 
1. Bangkitkan Kunci dan IV secara acak sebanyak 

220. 
2. Bangkitan � bit rangkaian kuncimenggunakan 

IV dan Kunci yang telah ditentukan pada tahap 
sebelumnya. 
Ukuran � pada pengujian ini = 256 

3. Hitung ��
�
= �� ⊕ ��, dengan �� adalah vektor 

satuan dengan bit ke-j sama dengan 1 untuk 
1 ≤ � ≤ �.  

4. Bangkitkan �-bit pertama keystream 

���,�,�,… ,��,�,�� menggunakan kunci ��
�
dan ���  

pada langkah 1 untuk 1 ≤ � ≤ �. 

5. ���
���

= ��� ⊕ ��, dengan �� adalah vektor 

satuan dengan bit ke-(� − �) sama dengan 1 
untuk (� + 1) ≤ � ≤ (� + �). 

6. Bangkitkan �-bit pertama keystream 

���,�,�,… ,��,�,�� menggunakan kunci �� dan 

���
�
 untuk (� + 1) ≤ � ≤ (� + �). 

7. Ulangilangkah 1 s.d. 6 untuk1 ≤ � ≤ �. 
Nilai R untukpengujianiniyaitu2�� 

8. Susunmatriks 
�� =

�

��,�,� ⊕ ��,�,� … ��,�,� ⊕ ��,�,�
⋮ ⋱ ⋮

��,�,� ⊕ ��,� �� ,� … ��,�,� ⊕ ��,� �� ,�

�, 

untuk 1 ≤ � ≤ � 
Misal: 

Susunmatriks�� = �
0 … 1
⋮ ⋱ ⋮
1 … 0

� dan  

�� = �
0 … 1
⋮ ⋱ ⋮
0 … 1

� 

9. Hitungmatriks� = ∑ ��
�
���  

Misal: 
� = �� + �� + ⋯+ �� 

= �
516542 … 567410

⋮ ⋱ ⋮
456466 … 657423

� 

10. Kelompokkan setiap entri dari matriks M 
kedalam 5 kategori kelas berdasarkan distribusi 
sebaran yang digunakan yaitu distribusi normal 
N(m/2, m/4). Kategori untuk sebaran frekuensi 

bobot pada matriks dalam uji difusi dapat 
dilihat pada Tabel 1. 

TABEL 1. SEBARANFREKUENSI IDEAL UNTUK R = 1048576 

Bin Interval Probabilitas 
1 0-523857 0.200224 
2 523858-524158 0.199937 
3 524159-524417 0.199677 
4 524418-524718 0.199937 
5 524719-1048576 0.200224 

11. Hitung : �� = ∑
(�����)

�

��

�
���  

Oj(observasi) adalah frekuensi yang diamati 
dan Ej(ekspektasi) adalah frekuensi yang 
diharapkan dengan jumlah kategori 1 ≤ j ≤ 5. 

12. Hitung p-value 

B. Pengujian Dua Tahap 

Ujiduatahapdilakukandenganmengulangsetiapu
jidengan input yang berbeda, kemudianp-
valuedarisetiapujidikumpulkandandianalisis. Uji 
dua tahap ini dimaksudkan 
untukmenghindaripembuatankesimpulanuji yang 
bersifatkebetulan. Uji dua tahap ini menggunakan 
uji Kolmogorov Smirnov sebagai tools untuk 
mengukur keseragaman pvalue yang dihasilkan. 
Jika pvalue hasil uji Kolmogorov Smirnov ≤ 
(α=0.01) maka stream cipher dinyatakan tidak 
lulus. 
Statistik Uji : 
1. Urutkan p-value dari yang terkecil, sehingga 

menjadi �[�],�[�],… ,�[�]. 

2. Hitung nilai peluangcumulativesesuai 
distribusi seragam (0.1), yaitu 

����[�]�,����[�]�,… ,����[�]� dan distribusi 

empiris ��(�) =
�

�
 dan ��(� − �) =

���

�
.   

3. Hitung�� 
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IV. PEMBAHASAN DAN HASIL 

Populasiujisecarakeseluruhanmembutuhkanpen
golahan data sebanyak 2256atau 2128, 
denganpopulasiyang bersifatseragam.  
Karenaketerbatasankomputasidansifatdaripopulasit
ersebut, makateknikpengambilansampel yang 
sesuaiuntukpengujiandiffusion testiniyaituteknik 
random sampling. Jumlahsampel yang 
digunakanuntuk setiap pengujian diffusion test 
yaitu 
220karenamasihmemungkinkansecarakomputasidan
memenuhisyaratdalamujikesesuaian (Goodness of 
Fit). Sampel pengujian ini dibangkitkan dengan 
menggunakan suatu pembangkit acak. 
Untukpengujianduatahap, jumlahpengulanganuji 
dilakukansebanyak 50. 
Jumlahtersebutmasihmemungkinkansecarakomput
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asidanmasihmemenuhisyaratujikeseragamandenga
nuji Kolmogorov Smirnov. 

Pengujian diffusion test terhadap algoritma 
Snow 2.0 memperoleh hasil uji sebagai berikut : 

A. Hasil Uji Snow 2.0 Ukuran Kunci 256 bit 

50 pvalue hasil pengujian diffusion testterhadap 
Snow 2.0 dengan ukuran kunci 256 bit dapat 
dilihat pada Tabel 2. 

TABEL 2. HASIL UJI DIFFUSION TEST TERHADAP SNOW 2.0 

KUNCI 256 BIT 

No P-Value No P-Value No P-Value 

1 0.340022 18 0.690989 35 0.448013 

2 0.489675 19 0.041526 36 0.950674 

3 0.086218 20 0.960117 37 0.788292 

4 0.947527 21 0.606381 38 0.612734 

5 0.809848 22 0.031670 39 0.331688 

6 0.653209 23 0.020076 40 0.220274 

7 0.679285 24 0.253785 41 0.688248 

8 0.431577 25 0.896715 42 0.595879 

9 0.850823 26 0.662580 43 0.908065 

10 0.310295 27 0.513314 44 0.531727 

11 0.135855 28 0.507646 45 0.958409 

12 0.676293 29 0.755203 46 0.694444 

13 0.590640 30 0.963313 47 0.862024 

14 0.812691 31 0.940726 48 0.201452 

15 0.122329 32 0.506832 49 0.410455 

16 0.675849 33 0.405552 50 0.933577 

17 0.612182 34 0.846799   

 

Sebaranpvalue hasil uji diffusion test Snow 2.0 
256 bitsecara visual dapat dilihat pada Gambar 3 

 

 

Gambar 3. Sebaran pvalue hasil uji diffusion test Snow 2.0 256 
bit 

 
Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa nilai pvalue 

yang dihasilkan menyebar secara merata, 
kemudian kumpulan pvalue tersebut dihitung 
Kolmogorov Smirnovnya. Berdasarkan data 
kumpulan pvalue pada Tabel 2, didapatkan hasil uji 
Kolmogorov Smirnov sebesar 0.074098. Nilai 

tersebut menyimpulkan bahwa algoritma Snow 2.0 
dengan ukuran kunci 256 bit lulus uji diffusion test. 

B. Hasil Uji Snow 2.0 Ukuran Kunci 128 bit 

50 pvalue hasil pengujian diffusion test 
terhadap Snow 2.0 dengan ukuran kunci 128 bit 
dapat dilihat pada Tabel 3. 

TABEL 3. HASIL UJI DIFFUSION TEST TERHADAP SNOW 2.0 

KUNCI 256 BIT 

No P-Value No P-Value No P-Value 

1 0.084350 18 0.633069 35 0.666876 

2 0.333922 19 0.055124 36 0.354159 

3 0.009114 20 0.284817 37 0.785829 

4 0.006398 21 0.382303 38 0.214315 

5 0.126484 22 0.201122 39 0.516962 

6 0.298746 23 0.665919 40 0.972296 

7 0.891120 24 0.483686 41 0.896313 

8 0.168616 25 0.406970 42 0.502572 

9 0.030442 26 0.468728 43 0.892064 

10 0.436405 27 0.338503 44 0.288353 

11 0.139781 28 0.949199 45 0.405882 

12 0.763447 29 0.719071 46 0.028438 

13 0.406567 30 0.413311 47 0.034737 

14 0.872629 31 0.343620 48 0.234976 

15 0.409865 32 0.018346 49 0.128916 

16 0.406333 33 0.447067 50 0.707972 

17 0.998607 34 0.080516   

 

Sebaranpvalue hasil uji diffusion test Snow 2.0 
128 bit secara visual dapat dilihat pada Gambar 4 

 

Gambar 4. Sebaran pvalue hasil uji diffusion test Snow 2.0 128 
bit 

 
Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa nilai pvalue 

yang dihasilkan menyebar secara merata, 
kemudian kumpulan pvalue tersebut dihitung 
Kolmogorov Smirnovnya. Berdasarkan data 
kumpulan pvalue hasil uji pada Tabel 3, 
didapatkan hasil uji Kolmogorov Smirnov sebesar 
0.045630. Nilai tersebut menyimpulkan bahwa 
algoritma Snow 2.0 dengan ukuran kunci 128 bit 
lulus uji diffusion test. 
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V. KESIMPULAN 

Pada makalah ini dilakukan evaluasi sifat 
completeness terhadap algoritma Snow 2.0 dengan 
ukuran kunci 256 bit dan 128 bit. Evaluasi ini 
menggunakan metode diffusion test dengan 
menggunakan sampel acak sebanyak 220 dan taraf 
nyata 0,01. Kemudian melakukan uji dua tahap 
dengan pengujian keseragaman terhadap hasil 
pengulangan 50 kali pengujian. Berdasarkan 
metode tersebut didapatkan bahwa algoritma Snow 
2.0 lulus uji diffusion testuntuk seluruh varian 
kunci sehingga menyimpulkan bahwa algoritma 
Snow 2.0 memenuhi sifat completeness. 
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