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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini. Membuat 

semua kebutuhan akan informasi dapat kita peroleh dengan cepat, mudah dan 

murah. Website adalah salah satu teknologi informasi yang dapat memberikan 

informasi secara realtime. Dalam dunia bisnis, pendidikan, hiburan, dan 

pemerintahan, sebagian besar telah memanfaatkan website sebagai salah satu 

media yang digunakan untuk meningkatkan pelayan serta penyampaian informasi 

kepada konsumen atau mitra bisnis. 

Dalam perancangannya, website dibangun menggunakan beberapa bahasa 

pemrograman, salah satunya adalah PHP Hypertext Preprocessor (PHP) [1]. PHP 

merupakan bahasa pemrograman yang berjalan disisi server [7], dengan kata lain 

PHP berhubungan langsung dengan data yang ada pada database. Sehingga ketika 

source code PHP didistribusikan dalam bentuk source dan diunggah ke server 

hosting, maka akan menjadi sangat rentan dan memiliki celah keamanan. Source 

code PHP akan mudah untuk disalin, diubah ataupun digunakan pada aplikasi lain 

dengan sengaja. Digunakan secara ilegal tanpa ijin dari pemilik kode sumber yang 

digunakan. Sehingga melindungi source code PHP dari kegiatan plagiarism 

menjadi isu penting atas pesatnya perkembangan industri web dinamis maupun 

perorangan dalam perlindungan hak cipta ©copyright [5]. 

Dari permasalahan yang terjadi, maka dapat dilakukan proses obfuskasi 

agar source code PHP menjadi sulit dibaca dan terhindar dari tindakan plagiarism. 

Teknik  obfuskasi  umumnya  mengubah  sintaks  script  tanpa  mengubah 

semantiknya, sehingga walaupun tulisan  script  menjadi susah untuk dibaca 

namun ketika dieksekusi masih tetap dapat  dijalankan  seperti  sebelum  di  

obfuskasi [4]. Pada penelitian sebelumnya, disebutkan bahwa aplikasi encoder 

dibuat menggunakan Bahasa Pemrograman C# dan Algoritma Base64 untuk 

encoder-nya dengan mengubah susunan pada tabel index base64nya [1]. Pada 

penelitian yang lain juga disebutkan bahwa aplikasi encoder dibuat menggunakan 

algoritma RC4 [4]. Dari kedua penelitian tersebut masih dirasa belum cukup 
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untuk menyembunyikan source code PHP, peluang untuk memecahkan algoritma 

encoder masih terbuka cukup lebar. Kemudian pada penelitian yang lain, aplikasi 

encoder dibuat menggunakan metode Blowfish dan file loader yang ditempatkan 

di dalam server untuk men-decode kode PHP yang telah terenkripsi dan 

menjalankannya [2]. Meskipun metode ini merupakan metode yang dianggap 

cukup baik, akan tetapi file dari hasil encode memiliki ukuran dua kali lipat dari 

file semula. Dan ini akan sangat berpengaruh terhadap performa dari website dan 

juga tidak semua server hosting memiliki layanan untuk menjalankan file loader 

yang dibutuhkan untuk proses decoding sehingga dirasa tidak cukup friendly. 

Berdasarkan dari analisa hasil penelitian yang telah dibahas di atas, 

melalui beberapa kekurangan yang masih terdapat pada aplikasi PHP encoder dan 

decoder, maka dapat dilakukan pengembangan dan penyempurnaan. Oleh karena 

itu pada kesempatan ini penulis mengajukan tugas akhir dengan judul 

“APLIKASI PHP ENCODER DAN DECODER MENGGUNAKAN 

ALGORITMA BASE64 DAN KUNCI KEAMANAN” sebagai penyempurnaan 

dari aplikasi PHP encoder dan decoder yang sudah ada. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada tugas akhir ini meliputi beberapa hal yaitu 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat aplikasi PHP encoder dan decoder dengan penambahan 

kunci keamanan yang dapat melakukan obfuskasi source code PHP dari 

plainteks menjadi cipherteks yang sulit untuk dibaca tetapi masih dapat 

berjalan di web browser layaknya source code aslinya dan dapat kembali ke 

dalam bentuk plainteks ketika dilakukan proses decode dengan inputan kunci 

yang sesuai ? 

2. Bagaimana agar ukuran (size) file dari hasil proses encode tidak bertambah 

ataupun dapat lebih kecil dari file aslinya ? 

3. Bagaimana melakukan obfuskasi file project berupa PHP Procedural ataupun 

OOP (Object Oriented Programming) seperti Wordpress dan Framework 

CodeIgniter ? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini meliputi beberapa hal yaitu sebagai 

berikut : 

1. Menghasilkan aplikasi PHP encoder dan decoder dengan penambahan kunci 

keamanan yang dapat melakukan obfuskasi source code PHP dari plainteks 

menjadi cipherteks yang sulit untuk dibaca tetapi masih dapat berjalan di web 

browser layaknya source code aslinya dan dapat kembali ke dalam bentuk 

plainteks ketika dilakukan proses decode dengan inputan kunci yang sesuai. 

2. Menghasilkan metode agar ukuran (size) file dari hasil proses encode tidak 

bertambah ataupun dapat lebih kecil dari file aslinya. 

3. Menghasilkan metode untuk melakukan obfuskasi file project berupa PHP 

Procedural ataupun OOP (Object Oriented Programming) seperti Wordpress 

dan Framework CodeIgniter. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dibahas dalam tugas 

akhir ini antara lain : 

a. Hanya file dengan ekstensi PHP yang dapat dilakukan encode dan decode. 

b. Algoritma kriptografi yang digunakan adalah Base64 dengan penambahan 

kunci keamanan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian dan pembahasan ini di susun dalam beberapa bab, setiap 

bab memuat beberapa sub bahasan, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan 

 Berisi penjelasan umum mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan, serta batasan masalah dari aplikasi yang akan dibuat. 

Bab II. Landasan Teori 

 Bab ini berisi teori-teori dan prinsip-prinsip yang menunjang pembuatan 

tugas akhir, teori yang dibahas antara lain tentang PHP, algoritma kriptografi 

Base64, encode dan decode kode sumber PHP. 
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Bab III. Analisis dan Perancangan Sistem 

Bab ini berisi analisa serta desain sistem dari aplikasi yang akan dibuat. 

Bab IV. Implementasi dan Pengujian Sistem 

 Bab ini berisi implementasi dari desain sistem dan penjelasan mengenai 

cara penggunaan program. Serta pengujian sistem dari aplikasi yang telah dibuat 

apakah sudah berjalan sesuai dengan desain sistem yang dibuat sebelumnya. 

Bab V. Penutup 

 Berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat digunakan untuk 

pengembangan aplikasi dan pengembangan perangkat lunak selanjutnya. 


