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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

 Perkembangan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi pada 

saat ini telah mengubah cara masyarakat dalam berkomunikasi. Dulu, komunikasi 

jarak jauh masih dilakukan dengan cara konvensional.Sekarang, dengan adanya 

internet, komunikasi jarak jauh bisa dilakukan dengan cara saling mengirim email. 

Internet juga telah membuat komunikasi semakin terbuka dan pertukaran 

informasi juga semakin cepat melewati batas-batas negara dan benua. Namun 

tidak semua perkembangan teknologi komunikasi ini memberikan dampak yang 

menguntungkan bagi dunia komunikasi. Penyadapan data merupakan hal yang 

paling ditakuti oleh pengguna jaringan komunikasi pada saat ini. Dengan adanya 

kemungkinan penyadapan data, maka aspek keamanan dalam pertukaran 

informasi menjadi sangat penting karena suatu komunikasi data jarak jauh belum 

tentu memiliki jalur transmisi yang aman dari penyadapan sehingga keamanan 

informasi menjadi bagian penting dalam dunia informasi itu sendiri.  

 Kelemahan web service pada umumnya terletak pada keamanan 

pertukaran data. Pada pesan SOAP (Simple Object Access Protocol) pengiriman 

dan penerimaan tidak adanya keamanan dienkripsi sehingga apabila koneksi dari 

client ke server bias disadap, data yang dikirim baik dari server ke client maupun 

sebaliknya dapat saja dicuri oleh pihak ketiga. Untuk mengatasi masalah ini, perlu 

diimplementasikan algoritma enkripsi pada pengiriman dan penerimaan payload 

tersebut. Algoritma enkripsi yang dinilai sebagai pilihan yang baik adalah 

Rijndael, yang sekarang menjadi Advanced Encryption Standard (AES) setelah 

ditetapkan sebagai pemenang sayembara algoritma enkripsi oleh NIST pada 

Oktober 2006.  

 Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. 

Kriptografi berguna untuk mengacak data sedemikian rupa sehinggga tidak bisa 

dibaca oleh pihak ketiga. Tentu saja data yang diacak harus bisa dikebalikan ke 

bentuk semula oleh pihak yang berwenang. Data yang ingin diacak biasanya 

disebut dengan Plain Teks. Data diacak dengan menggunakan kunci Enkripsi. 
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Proses pengacakan itu sendiri disebut Enkripsi. Plain Teks yang telah diacak 

disebut Cipeher Teks. Kemudian proses untuk mengembalikan Cipher Teks ke 

Plain Teks disebut Dekripsi. Kunci yang digunakan pada tahap Dekripsi disebut 

kunci Dekripsi. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Dari penjelasan diatas, maka rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana membangun sebuah Web Services yang dapat mengelola 

komunikasi yang mempunyai beda platform? 

b. Bagaimana mengimplementasikan keamanan pesan SOAP (Simple Object 

Access Protocol) dengan menggunakan algoritma Rinjndael ? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan pada masalah yang telah diidentifikasikan di atas, maka 

tujuan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Membangun sebuah Web Services yang dapat mengelola komunikasi yang 

mempunyai beda platform seperti aplikasi web dan aplikasi mobile 

(J2ME). 

b. Merancang serta mengimplementasikan metode algorima Rijndael pada 

keamanan pesan SOAP (Simple Object Access Protocol). 

  

1.4. BATASAN MASALAH 

Agar hasil penelitian terarah, spesifikasi dan tidak melebar atau 

menyimpang dari tujuan semula, maka perlu dilakukan pembatasan yang antara 

lain : 

a. Menggunakan metode algoritma Rijndael untuk mengimplementasikan 

pada keamanan pesan SOAP (Simple Object Access Protocol). 

b. Tidak adanya pembahasan mengenai keamanan jaringan. 

c. Platform yang digunakan hanya aplikasi mobile (J2ME) dan aplikasi web. 
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d. Segala sesuatu yang berkenaan dengan web services dimana mencakup 

bagaimana web services itu berfungsi.  

 

1.5. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan sistem web service ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan keamanan data dalam melakukan proses petukaran 

pengiriman dan penerimaan data sehingga tidak diketahui dan dicuri oleh 

pihak ketiga. 

 

1.6 METODOLOGI PENELITIAN 

a. Studi pustaka 

Melakukan kajian berdasarkan data-data dari buku referensi maupun 

dari sumber lain, yang didapat dari perpustakaan maupun tempat lain. 

b. Pengumpulan data 

Setelah mengetahui semua dasar-dasar telah diketahui tahap selanjutnya 

adalah pengumpulan data, ini dilakukan untuk mempersiapkan aplikasi 

yang akan dibuat. 

c. Analisis dan Design Sistem 

Pada tahapa ini dilakukan untuk menganalisis keamanan pada web 

services terutama pada keamanan pesan SOAP (Simple Object Access 

Protocol). Terjadi proses pertukaran (transaksi) komunikasi data-data 

Diperlukan adanya mekanisme yang menjamin keamanan dan keutuhan 

data ataupun informasi yang dikirim atau diterima melalui saluran 

perantara. Selanjutnya dilakukan perancangan arsitektur dari system 

SOAP yang mana perancangan tersebut menggambarkan komunikasi 

antara beda platform yang keamanan datanya sudah melalui enkripsi dan 

dekripsi dengan menggunakan metode algoritma Rijndael. 

d. Implementasi perangkat lunak 

Dalam tahap ini dilakukan implementasi keamanan pesan SOAP (Simple 

Object Access Protocol) menggunakan metode algoritma Rijndael untuk 
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integrasi beda platform (Aplikasi web dan aplikasi mobile) berdasarkan 

studi pustaka dan tahap sebelumnya. 

e. Uji coba dan evaluasi 

Pada tahap ini dilakukan uji coba program untuk mencari permasalahan 

yang mungkin timbul, mengevaluasi jalannya program dan mengadakan 

perbaikan jika ada kekurangan.  

f.    Pembuatan dokumentasi Tugas Akhir 

Sebagai salah satu syarat untuk untuk pengembangan selanjutnya. 


