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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini saya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan latar 

belakang,rumusan masalah, tujuan, batasan masalah,metodologi, dan sistematika 

penulisan penelitian yang saya buat. 

1.1 Latar Belakang 

Aplikasi chatting adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk 

mengirimkan pesan teks melalui jalur internet dengan fungsionalitas seperti 

SMS(Short Messaging Service) bahkan MMS(Multimedia Messaging Service). 

Aplikasi ini semakin berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan 

smartphone dikalangan masyarakat. Hal yang lumrah jika kita menemui aplikasi 

chating seperti Kakaotalk,Line,WhatsApp,Skype dan aplikasi lainnya terpasang di 

smartphone.  

Aplikasi chatting  bekerja dengan cara pengirim pesan kepada server yang 

nantinya server akan menyediakan service agar penerima pesan bisa mengunduh 

pesan yang telah dikirimkan ke server. Tapi sayangnya, tidak semua pengirim pesan 

sadar dengan keamanan data yang dikirim ke server. Pesan yang dikirim melalui 

perantara pihak ketiga rentan untuk dibaca, baik oleh pemilik server ataupun orang 

lain. 

JSON(JavaScript Object Notation) adalah suatu format pertukaran data 

yang dihasilkan oleh suatu webservice.  JSON berbentuk teks yang bisa dibaca, 

JSON tidak tergantung pada bahasa pemrograman tertentu untuk dapat dibaca 

karena keluarannya merupakan bentuk teks yang bernotasi objek. 

Karena JSON mempunyai keluaran berbentuk teks biasa, agar tidak mudah 

dibaca diperlukan enkripsi yang akan digunakan untuk mengkripsi pesan yang 

dikirim ke dalam server dan nantinya akan berupa output objek JSON. Untuk itu 

digunakan AES(Rijndael), suatu metode enkripsi yang bisa digunakan sampai 

dengan 128 bit data dan didukung oleh platform Windows Phone. 
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Deserialisasi JSON dan enkripsi AES sudah sangat didukung oleh platform 

ini sehingga diharapkan dapat menghasilkan aplikasi chatting yang benar-benar 

memberikan privasi terhadap pesan yang dikirimkan oleh pengguna. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada tugas akhir ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembuatan aplikasi chatting berbasis platform Windows Phone  

dengan bentuk pesan terenkripsi ?  

2. Bagaimana cara pembuatan webservice yang akan menangani request 

aplikasi (mengirim, menerima, dan menyimpan pesan) ? 

3. Bagaimana menguji pesan yang dikirim melalui aplikasi untuk mengetahui 

apakah pesan sudah terenkripsi atau tidak ? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Membuat aplikasi chatting di Windows Phone  

2. Mengenkripsi pesan yang dikirimkan dari aplikasi ke server dan 

mendekripsi pesan yang dikirim dari server ke aplikasi 

3. Membuat webservice yang digunakan untuk menangani request pengguna 

4. Menguji apakah pesan sudah terenkripsi saat dikirimkan ke database server 

melalui webservice 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas 

akhir ini antara lain: 

1. Tidak ada push notification  

2. Aplikasi yang digunakan untuk pengujian tidak diunggah ke marketplace 

3. Masing-masing aplikasi dapat bertindak sebagai penerima dan pengirim 

pesan.  

4. Untuk keperluan pengujian, aplikasi hanya digunakan dan di uji pada satu 

pasang smartphone windows phone 
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5. Tidak ada pengujian hacking dan cracking, pengujian dilakukan dengan 

cara melihat output di database dan output JSON. 

6. Pesan yang dapat dikirimkan hanya teks. 

7. Panjang pesan hanya 144 karakter. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang dilakukan dalam pembuatan sistem dan 

penyelesaian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

 Pada  tahap  ini  dilakukan  pengumpulan  dokumen, jurnal, buku, dan 

literature ilmiah lainnya yang berhubungan baik secara teknis maupun konseptual 

tentang enkripsi AES, JSON,Rijndael,Salt,API, NFC, dan Windows phone 

 

2. Analisa Kebutuhan Aplikasi 

Menganalisa dan menentukan scope serta kebutuhan yang diperlukan untuk 

membangun aplikasi digunakan dalam pembangunan aplikasi. 

 

3. Perancangan Aplikasi 

Perancangan aplikasi dimulai dengan menentukan teknologi apa yang akan 

digunakan, membuat rancangan pengerjaan, usecase,skenario,activity 

diagram, dan sequence diagram dari aplikasi yang akan dibuat. 

 

4. Implementasi Aplikasi 

Pada tahap ini , aplikasi chatting mulai dibangun. Dimulai dengan pembuatan 

webservice yang akan menangani request aplikasi. Selanjutnya, aplikasi dibuat 

menggunakan bahasa C#. Dilakukan juga pembuatan fitur aplikasi untuk 

melakukan pengiriman secret key melalui media NFC. 

Langkah pertama ada mengirimkan secret dan salt key dari smartphone pengirim 

ke smartphone penerima. 
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Selanjutnya, untuk melakukan pengiriman pesan, smartphone pengirim 

akan mengirimkan suatu pesan ke class yang menangani enkripsi, setelah itu class 

tersebut akan mengirimkan pesan yang terenkripsi ke webservice yang disediakan. 

Webservice akan mengolah pesan dan memberikan output JSON sesuai dengan 

request yang diminta oleh penerima pesan. Pesan yang diambil dari webservice 

masih berupa teks terenkripsi yang akan didekripsi oleh suatu class sebelum pada 

akhirnya ditampilkan di UI pengguna. 

 

 

5. Skenario Pengujian Aplikasi 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengamati apakah pesan yang dikirim 

melalui aplikasi yang dibuat telah terenkripsi dan dapat di dekripsi oleh aplikasi 

yang terpasang pada smartphone penerima. 

 Pengujian 1  

Menguji apakah aplikasi dapat terpasang pada smartphone. Dan webservice 

beroperasi dengan baik. 

 

Gambar 1.1 pengiriman secret key 

Gambar 1.2  Arsitek tur aplikasi 
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 Pengujian 2 

Melakukan pengujian apakah secret key yang dikirim melalui media NFC dapat 

diterima dengan baik oleh smartphone penerima secret key. 

 Pengujian 3 

Melakukan test pengiriman dan penerimaan pesan melalui smartphone. 

 Pengujian 4 

Mengamati pesan yang tersimpan pada database di server untuk memastikan 

bahwa pesan yang dikirimkan ke webservice sudah dalam bentuk terenkripsi. 

 

6. Pembuatan Laporan 

 Pembuatan laporan berdasarkan pengambilan kesimpulan pada keberhasilan 

aplikasi yang dibuat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi 

dibagi dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakan permasalahan yang 

menjelaskan perlunya pengembangan suatu sistem aplikasi, 

pokok permasalahan secara umum seperti yang disebutkan dalam 

perumusan masalah, pembatasan masalah yang menjelaskan 

batasan-batasan dari permasalahan, tujuan dari pembuatan serta 

sistematikan penulisan laporan ini. 

 

BAB II : DASAR TEORI 

Bab ini berisi konsep-konsep dasar dan kajian-kajian teori yang 

dibutukan untuk mendukung dalam pembuatan tugas akhir antara 

lain konsep tentang kriptografi, konsep AES Rijndael, konsep 

penggunaan Salt, penggunaan API, penggunaan NFC dan 

pengenalan terhadap Windows Phone 
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BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas secara lengkap tentang perancangan sistem 

yang akan dibangun seperti algoritma pemrograman, flowchart 

sistem yang akan dibangun, serta tampilan-tampilan yang 

digunakan pada tugas akhir ini. 

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai perangkat keras dan 

perangkat lunak apa saja yang diperlukan untuk 

mengimplementasikan aplikasi dan sistem, implementasi input 

dan output dari aplikasi, serta evaluasi dari hasil pengujian 

aplikasi.  

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil akhir dari pembahasan permasalahan 

dalam tugas akhir ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan 

yang telah dilakukan, serta saran-saran yang mungkin bermanfaat 

dalam pengembangan sistem aplikasi selanjutnya.  

 

 


