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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari aplikasi 

vigenere chiper pada smartphone android, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah yang ada pada pembuatan aplikasi ini, serta metodologi 

dan sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

1.1. Latar Belakang 

Sandi Vigenere adalah metode menyandikan teks alfabet dengan 

menggunakan deretan sandi Caesar berdasarkan huruf-huruf pada kata 

kunci. Sandi Vigenère merupakan bentuk sederhana dari sandi substitusi 

polialfabetik. Kelebihan sandi ini dibanding sandi Caesar dan sandi 

monoalfabetik lainnya adalah sandi ini tidak begitu rentan terhadap 

metode pemecahan sandi yang disebut analisis frekuensi. Giovan Batista 

Belaso menjelaskan metode ini dalam buku La cifra del. Sig. Giovan 

Batista Belaso (1553); dan disempurnakan oleh diplomat Perancis Blaise 

de Vigenère, pada 1586. Pada abat ke-19, banyak orang yang mengira 

Vigenère adalah penemu sandi ini, sehingga, sandi ini dikenal luas 

sebagai Sandi Vigenère. Sandi ini dikenal luas karena cara kerjanya 

mudah dimengerti dan dijalankan, dan sulit dipecahkan. Pada saat 

kejayaannya, sandi ini dijuluki le chiffre indechiffrable (bahasa Prancis: 

“sandi yang tak terpecahkan”). Metode pemecahan sandi ini baru 

ditemukan pada abad ke-19. Pada tahun 1854, Charles Babbage 

menemukan cara untuk memecahkan sandi Vigenère. Metode ini 

dinamakan tes Kasiski karena Friedrich Kasiski-lah yang pertama 

mempublikasikannya. 

Pada beberapa tahun ini perkembangan teknologi komunikasi 

semakin pesat. Telepon seluler merupakan salah satu hasil dari 

perkembangan terknologi komunikasi. Telepon seluler mempermudah 

orang untuk berkomunikasi satu sama lain. Dengan adanya teknologi ini 

dunia terasa sempit karena seseorang dapat berkomunikasi dengan orang 
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lain yang jaraknya jauh. Di dalam telepon seluler ini ada beberapa fungsi 

komunikasi yang dapat digunakan antara lain telepon, video call, SMS, 

MMS, chatting, internet, dan lain-lain. Di antara layanan komunikasi 

tersebut, layanan chatting yang menjadi komunikasi favorit. Salah satunya 

adalah layanan aplikasi blackberry mesenger karena sudah dipastikan 

semua smartphone dengan OS android 4.0 keatas sudah bisa mengakses 

layanan ini dan yang paling penting adalah biayanya yang tergolong 

murah.  

Namun seiring kecanggihan teknologi pula yang memunculkan 

adanya kejahatan – kejahatan dalam penggunaan layanan blackberry 

mesenger ini. Adapun beberapa resiko yang  dapat  mengancam  

keamanan  pesan  pada  layanan blackberry antara lain spoofing, 

snooping, dan interception. Sayangnya blackberry mesenger tidak 

menjamin keamanan pesan yang disampaikan. Pesan yang bersifat 

personal atau rahasia tidak dijamin sampai ke penerima tanpa dicuri 

informasinya oleh orang lain, maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem 

keamanan pada layanan blackberry mesenger yang mampu menjaga 

integritas dan keamanan isi pesan agar isi pesan hanya dapat dibaca 

maknanya oleh pengirim dan penerima, isi pesan sebelum dikirim melalui 

blackberry mesenger harus dienkripsi terlebih dahulu dengan algoritma 

kriptografi, misalnya Vigenere Cipher. Penerima dapat membaca makna 

dari pesan tersebut dengan melakukan dekripsi isi pesan tersebut 

menggunakan kunci yang sama yang digunakan oleh pengirim. Apabila 

ada orang lain yang mencuri isi pesan tersebut, orang tersebut tidak akan 

mampu membaca makna pesan tersebut. Pesan yang dicurinya tidak akan 

memiliki makna karena dalam kondisi terenkripsi. Dengan adanya sistem 

keamanan ini isi pesan yang bersifat personal atau rahasia dapat 

tersampaikan secara aman. 

Vigenere chiper merupakan salah satu algoritma kriptografi klasik 

untuk menyandikan suatu plaintext dengan menggunakan teknik 

substitusi.Vigenere cipher pada dasarnya cukup rumit untuk dipecahkan. 
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Maka pada tugas akhir ini penulis ingin mengimplementasikan aplikasi 

Vigenere Chiper untuk mengiri pesan pada chat bbm. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana menganalisa sistem aplikasi Vigenere Chiper ? 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan algoritma Vigenere 

Chiper ? 

3. Bagaimana mendesain aplikasi Vigenere Chiper ? 

4. Bagaimana pengujian sistem pada aplikasi Vigenere Chiper ? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah  

1. Menganalisa aplikasi Vigenere Chiper pada mobile berbasis 

android. 

2. Mengimplementasikan algoritma Vigenere Chiper pada mobile 

berbasis android. 

3. Mendesain aplikasi Vigenere Chiper berbasis android. 

4. Pengujian sistem pada aplikasi Vigenere Chiper. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi pembatasan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi hanya untuk mobile yang berbasis android ( OS 

android versi 4.0 keatas ). 

2. Software bahasa pemrograman java adalah eclipse. 

3. Data yang dienkripsi berupa pesan. 

4. Aplikasi hanya dapat mengirim pada chat bbm. 

 

1.5. Metodologi 

Adapun metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Mengumpulkan semua referensi tentang library android dan 

bahasa pemrograman java yang digunakan dalam pembuatan 

tugas akhir ini. 

2. Analisa Sistem 

Berisi tentang analisa sistem yang akan dibuat, meliputi 

kriptografi, algoritma vegenere chiper dan proses enkripsi 

dekripsi. 

3. Desain Sistem 

Berisi tentang desain sistem yang akan dibuat, meliputi, 

flowchart sistem, Unified Modeling Language (UML), dan 

desain interface aplikasi secara umum. 

4. Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan aplikasi 

menggunakan bahasa pemrograman java. Dimulai dari 

pembuatan kode (program) untuk enkripsi dan dekripsi. Setelah 

pembuatan kode (program) tersebut sudah dibuat dan 

dijalankan, selanjutnya adalah pembuatan interface dan 

penambahan fitur-fitur aplikasi. Dan terakhir adalah melakukan 

pengujian dari sistem aplikasi yang telah dibuat.  

5. Pengujian 

- Hasil enkripsi sama atau tidak  dengan pesan aslinya 

- Hasil dekripsi sama atau tidak dengan pesan sebelum di 

enkripsi.  

- Kecocokan kunci untuk mengunci dan membuka enkripsi 

dan dekripsi. 

- Pengiriman hasil enkripsi pesan pada bbm. 

- Kecocokan enkripsi sudah sesuai dengan tabel bujur 

sangkar vigenere chipper. 

6. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap 

sebelumnya sudah selesai. Adapun laporan yang ditulis 
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merupakan seluruh hasil analisis dan pengujian serta 

penyimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan ini disusun secara sistematika yang terdiri dari beberapa 

bab, diantaranya adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari 

aplikasi vigenere chiper, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah 

yang ada pada pembuatan aplikasi ini, serta metodologi dan 

sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang data dan informasi yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diuji, yaitu 

dengan cara membaca buku pemrograman android, mencari 

referensi yang berhubungan dengan kriptografi dan enkripsi 

dekripsi menggunakan vigenere chiper, baik dari bahan kuliah, 

jurnal, maupun referensi secara online, yaitu dengan mengunjungi 

situs – situs website yang menyediakan tutorial mengenai 

pemrograman android dan algoritma enkripsi. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan 

sistem. Analisa perancangan sistem meliputi deskripsi aplikasi 

vigenere chiper, analisa kebutuhan fungsional dan non fungsional. 

Sedangkan perancangan sistem meliputi pembuatan diagram UML 

(Unified Modelling Language) yang terdiri atas use case diagram, 

activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan 

perancangan desain antar muka. 
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BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Berisi tentang implementasi dan pengujian sistem aplikasi 

vigenere chiper, lalu penjelasan – penjelasan dari hasil 

implementasi dan pengujian yang dilakukan berdasarkan parameter 

– parameter pengujian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bab penutup, dimana berisi tentang 

kesimpulan serta analisa dari aplikasi yang telah dibuat, juga berisi 

tentang saran dari pembuat aplikasi, dimana nantinya bisa menjadi 

acuan untuk pengembangan. 


