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BAB I 

 

PENDAHULUAN   

 

 

1.1       Latar Belakang  

SMS adalah sebuah aktifitas kebutuhan yang mendasar sebagai bentuk 

kemudahan dan kenyamanan bertukar informasi dan komunikasi, sebuah pesan 

SMS yang tersampaikan belum tentu dapat terjamin keamanan dari pesan itu 

sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Adanya suatu kelemahan didalam pesan 

tersebut dapat merugikan suatu pihak jika dalam pesan yang tersampaikan terdapat 

pesan data yang sangat penting ataupun privat. Terdapat beberapa cara yang dapat 

digunakan diantaranya teknik pengamanan pesan data dengan metode Kriptografi. 

Kriptografi dapat diartikan suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang 

penyandian data atau informasi pada saat pengiriman dan pemulihan data atau 

informasi tersebut pada saat diterima oleh pihak yang berhak. 

Celah keamanan terbesar pada komunikasi SMS adalah pada saat pesan 

berada pada jaringan SMS tersebut. SMS bekerja pada jaringan nirkabel yag 

memungkinkan pencurian data pesan SMS ketika masih dalam transmisi dari 

pengirim ke penerima. Kasus seperti ini disebut SMS Interception (Ardiyanto, 

2011). 

Playfair Cipher merupakan digraphs cipher yang dalam proses enkripsi 

datanya dilakukan pada setiap dua huruf, termasuk salah satu algoritma kriptografi 

klasik yang memiliki kemampuan optimal pada panjang kuncinya dalam sebuah 

enkripsi pesan data. Panjang sebuah kunci  dalam Kriptografi adalah salah satu 

faktor yang bisa mempersempit celah keamanan pada pesan data tersebut, 

sebaliknya semakin sedikit atau sederhana kombinasi kunci yang dihasilkan 

semakin mudah untuk diketahui kuncinya.  

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mencoba menerapkan modifikasi 

dan pengembangan kunci pada Columnar Transposition yang merupakan satu 

jenis teknik transposition cipher pada kriptografi dan dikombinasikan dengan 

Maclaurin sebagai pembangkit bilangan kuncinya untuk hasil enkripsi pada 
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ciphertext playfair cipher yang nantinya akan diterapkan pada SMS android, 

sehingga dapat diperoleh pesan data yang kompleks pada ciphertext SMS tersebut. 

 

1.2   Rumusan Masalah   

Dari latar belakang tersebut, maka dapat diambil batasan masalah sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana membangkitkan Secure Key Columnar Transposition 

menggunakan Maclaurin ? 

2. Bagaimana pembentukan nilai dan mentranspose Secure Key Columnar 

Transposition yang sudah dikombinasi dengan Maclaurin yang nantinya 

digunakan sebagai enkripsi pada ciphertext Playfair Cipher? 

3. Bagaimana mengimplementasikan keamanan kriptografi SMS pada 

android ? 

 

1.3       Tujuan Penelitian    

Tujuan tugas akhir ini didasarkan dari paparan masalah diatas adalah 

sebagai berikut : 

1.  Menganalisa pembangkitan Secure Key Columnar Transposition. 

2. Mengimplementasikan algoritma Playfair dan Secure Key Columnar 

Transposition pada SMS platform android. 

 

1.4   Batasan Masalah   

Adapun batasan masalah yang ditentukan pada penulisan Tugas Akhir ini 

agar fokus penelitian terjaga adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan simetris key pada kuncinya. 

2. Pengujian aplikasi hanya dilakukan pada device Android Smartphone. 

3. Modifikasi Key Columnar Transposition menggunakan Maclaurin. 

 

1.5   Metodologi   

Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan 

berbagai metodologi, antara lain :   
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a)         Studi literatur  

Bertujuan untuk mempelajari teori-teori dengan membaca beberapa 

sumber buku dan referensi  yang berhubungan dengan permasalahan yang 

diambil,  khususnya kajian mengenai Algoritma Playfair Cipher, Columnar 

Transposition, Maclaurin dan penerapannya pada SMS Android. 

b)   Analisa kebutuhan sistem 

Menganalisa kebutuhan hardware dan software yang akan digunakan 

dalam pembangunan sistem. Beserta analisa hardware dan software pendukung 

yang sesuai dengan kebutuhan untuk optimalisasi sistem. 

c) Perancangan sistem 

Perancangan sistem pada tugas akhir ini menggunakan perangkat 

pemodelan logik seperti membuat diagram konteks yang menggambarkan alur 

hubungan sistem dengan lingkungan, berdasarkan algoritma dan pemrograman 

dengan flowchart  yang sudah dibuat.  

d) Implementasi sistem 

Aplikasi yang dibuat adalah aplikasi keamanan pesan data, dimana pesan 

yang tersampaikan pada sisi pengirim dan penerima dapat digunakan sebagai enkripsi 

dan dekripsi pesan SMS Android. Implementasi sistem yang dibuat ke dalam 

bahasa pemrograman Java menggunakan dan Eclipse sebagai editor pada 

pengembangan devicenya. 

e) Pengujian dan analisa 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengamati performa sistem dan 

kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga dapat di evaluasi untuk diambil sebuah 

kesimpulan sesuai pada rancangan desain sistem.  

f) Hasil akhir pembuatan laporan 

Pembuatan laporan berdasarkan pengambilan kesimpulan pada 

keberhasilan sistem yang dibuat.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini dengan judul “Modifikasi Secure Key Columnar 

Transposition Menggunakan Maclaurin  Pada Playfair Cipher Untuk Keamanan 

SMS Berbasis Android” yang memiliki alur penyusunan sebagai berikut : 
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  BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul 

“Modifikasi Secure Key Columnar Transposition Menggunakan 

Maclaurin  Pada Playfair Cipher Untuk Keamanan SMS Berbasis 

Android”, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan 

masalah, metodologi dan sistematika penulisan. 

 BAB II. LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas dasar-dasar yang berisi tentang pembahasan 

mengenai Modifikasi Secure Key Columnar Transposition 

Menggunakan Maclaurin  Pada Playfair Cipher Untuk Keamanan 

SMS Berbasis Android. 

 BAB III. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang analisis kebutuhan pada aplikasi Enkripsi 

Pesan SMS dan perancangan perangkat lunak pada platform 

Android.  

 BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang implementasi dan pengujian dari perangkat 

lunak yang telah dibuat beserta analisis hasilnya.  

BAB V. PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari ringkasan hasil 

implementasi dan pengujian yang tidak terlepas dari tujuan 

pembuatan aplikasi dan saran yang didapatkan selama proses 

perancangan dari sistem serta rencana pengembangan dari perangkat 

lunak di masa yang akan datang  

BAB VI. DAFTAR PUSTAKA  

Bab ini berisi tentang referensi-referensi yang telah digunakan 

selama pembuatan tugas akhir ini sebagai acuan yang mendukung. 

 

 


