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BAB I 

PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari aplikasi 

enkripsi dan kompresi layanan pesan singkat, 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 

SMS (Short Message Service) adalah salah satu media komunikasi 

berbayar yang paling banyak digunakan oleh manusia pada abad ini. Di 

setiap tipe handphone pasti memiliki fitur yang satu ini. SMS sangat 

digemari karena penggunaannya yang mudah dengan biaya yang relatif 

murah. Dengan layanan SMS, manusia dapat berinteraksi dengan manusia 

lain dalam berbagai hal. Mulai dari aktivitas sehari-hari, mengadakan 

perjanjian pertemuan, sampai melakukan transaksi bisnis. 

Namun, seiring kecanggihan teknologi pula yang memunculkan 

adanya kejahatan-kejahatan dalam penggunaan layanan SMS ini. Adapun 

beberapa resiko yang  dapat  mengancam  keamanan  pesan  pada  layanan 

SMS antara lain SMS spoofing, SMS snooping, dan SMS interception. 

SMS spoofing merupakan pengiriman sms dimana  nomor  pengirim  yang  

tertera  bukanlah  nomor pengirim  yang  sebenarnya.  SMS  snooping  

lebih  sering terjadi  karena  kelalaian  pengguna  telepon  seluler, yang 

sering meminjamkan handphone ke sembarang orang. Sedangkan SMS 

interception merupakan SMS yang dilakukan pada jaringan wireless 

sehingga memungkinkan adanya celah untuk pencurian data selama 

transmisi dari si pengirim ke si penerima. 

Untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan dalam penggunaan 

layanan pesan singkat itulah maka perlu adanya sebuah enkripsi untuk 

menjaga keamanan data dari selama proses pengiriman dari sender hingga 

diterima oleh recipient. Salah satu algoritma enkripsi yang bisa digunakan 

untuk itu adalah algoritma RC4. Namun kekurangan algoritma ini adalah 

jika key yang digunakan untuk mendekripsi pesan sama dengan key 
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mengenkripsi, maka key tersebut akan menghasilkan pesan yang sama 

dengan pesan asli. Oleh karena itu, penulis menggunakan algoritma RSA 

(Rivest, Shamir, Adleman) Asimetrik yang menggunakan key berbeda di 

setiap enkripsi dan dekripsi pesan.. Algoritma kriptografi RSA merupakan 

algoritma yang termasuk dalam kategori algoritma asimetrik (juga disebut 

sebagai algoritma kunci publik), didesain sedemikian sehingga kunci yang 

digunakan untuk enkripsi berbeda dari kunci yang digunakan untuk 

dekripsi. Algoritma ini disebut kunci publik karena kunci enkripsi dapat 

dibuat publik yang berarti semua orang boleh mengetahuinya. 

Namun, dari penelitian sebelumnya disebutkan bahwa hasil dari 

proses enkripsi menggunakan algoritma RSA menghasilkan bit yang lebih 

panjang dibanding isi pesan asli. Sehingga perlu adanya kompresi untuk 

menghasilkan data yang lebih kecil dan ringan. Salah satu algoritma 

kompresi yang terkenal adalah algoritma Huffman. 

Kode Huffman (Huffman code) adalah algoritma yang 

menggunakan frekuensi/probabilitas kemunculan dari symbol pada sebuah 

string sebagai input dan menghasilkan output berupa prefix code yang 

mengkodekan string menggunakan bit paling sedikit dari seluruh 

kemungkinan binary prefix code yang mungkin. Algoritma ini 

dikembangkan oleh David A. Huffman pada paper yang ditulisnya sebagai 

prasayarat kelulusannya di MIT. Kode Huffman adalah salah satu 

algoritma dasar untuk kompresi data, yang bertujuan untuk mengurangi 

jumlah bit yang diperlukan untuk mempresentasikan informasi/pesan. 

Pada Tugas Akhir ini, akan diimplementasikan bagaimana 

penggunaan algoritma enkripsi RSA dan algoritma kompresi 

menggunakan metode algoritma Huffman pada layanan pesan singkat di 

mobile yang berbasis Android. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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a) Bagaimana merancang aplikasi layanan pesan singkat pada mobile 

berbasis android? 

b) Bagaimana mengimplementasikan algoritma enkripsi RSA guna 

menjaga keamanan data pada layanan pesan singkat di mobile 

berbasis android? 

c) Bagaimana mengimplementasikan algoritma Huffman untuk 

mengkompresi data  pada layanan pesan singkat di mobile berbasis 

android? 

 

1.3. Batasan Masalah 

a) Aplikasi pada Tugas Akhir ini dibuat untuk mobile yang 

berbasis android. 

b) Menu yang disediakan pada aplikasi hanya menu tulis pesan 

dan inbox saja. 

c) Tipe data yang digunakan dalam isi pesan singkat adalah 

bertipe string. 

 

1.4. Tujuan 

a) Merancang aplikasi layanan pesan singkat pada mobile berbasis 

android. 

b) Mengimplementasikan algoritma enkripsi RSA guna menjaga 

keamanan data pada layanan pesan singkat di mobile berbasis 

android 

c) Mengimplementasikan algoritma Huffman untuk 

mengkompresi data pada layanan pesan singkat di mobile 

berbasis android 

 

1.5. Metodologi 

Adapun metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Kajian Pustaka 
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Metode dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

pokok permasalah yang diuji. Bisa dengan cara membaca buku, 

mencari jurnal atau artikel secara online maupun offline. 

Adapun data yang dikumpulkan adalah berhubungan dengan 

pemrograman android, algoritma enkripsi RSA dan kompresi 

Huffman, dan pembuatan aplikasi SMS. 

 

2. Analisa Kebutuhan 

Untuk membangun suatu aplikasi enkripsi dan kompresi pada 

layanan pesan singkat analisa kebutuhan yang digunakan yaitu: 

1. Mencari pengertian tentang algoritma enkripsi RSA dan 

kompresi Huffman, serta sejarah mengenai SMS. 

2. Menggunakan mekanisme kerja dari algoritma enkripsi 

RSA dan kompresi Huffman. 

3. Mencari implementasi pembuatan aplikasi SMS pada 

android. 

 

3. Perancangan Aplikasi 

Dari hasil analisis yang dilakukan, selanjutnya dibuat 

perancangan untuk membuat aplikasi. Rancangan ini terdiri 

dari desain masukan, desain keluaran, proses, dan desain 

antarmuka. 

 

4. Implementasi 

Aplikasi-aplikasi pendukung dalam pembuatan tugas akhir ini 

adalah: 

1. Android-SDK (Software Development Kit) platform 

android 4.2 API 17, paket instalasi JDK (Java 

Development Kit)6u20 untuk windows, dan ADT 

(Android Developer) Tools v21.0.1 

2. Instalasi Eclipse v3.8.0 sebagai IDE yang digunakan 

dalam coding aplikasi android. 
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3. Android Smartphone (Galaxy Ace 2) sebagai device 

untuk pengujian. 

 

5. Pengujian 

Setelah pembuatan aplikasi, maka akan dilakukan pengujian 

untuk mengetahui kinerja sistem aplikasi sesuai dengan 

parameter – parameter yang sudah ditentukan.  

 

6. Penyusunan Laporan 

Selanjutnya adalah penyusunan laporan sebagai 

dokumentasi keseluruhan tahapan pembuatan tugas akhir, 

yang selanjutnya bisa dijadikan sebagai acuan 

pengembangan. 

 

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 

enkripsi dan kompresi layanan pesan singkat, 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 algoritma enkripsi RSA dan kompresi 

Huffman, baik dari bahan kuliah, jurnal, maupun referensi secara 

online, yaitu dengan mengunjungi situs – situs website yang 
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menyediakan tutorial mengenai pemrograman android, algoritma 

enkripsi, algoritma kompresi, dan pembuatan aplikasi SMS. 

BAB III : ANALISA KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN 

  SISTEM 

Bab ini meliputi analisa dan perancangan sistem. Analisa sistem 

dengan membangun struktur program dari aplikasi enkripsi dan 

kompresi SMS. 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. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang implementasi sistem aplikasi SMS di device berbasis 

android, lalu penjelasan – penjelasan dari hasil implementasi 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. 


