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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 BlackBerry adalah smartphone yang memiliki layanan yang ekslusif yaitu 

BBM (BlackBerry Messenger). Fasilitas aplikasi BBM ini hanya dapat digunakan 

antar sesama pengguna BlackBerry saja, karena aplikasi ini menggunakan nomor 

pin unik yang terintegrasi pada setiap perangkat BlackBerry dan tidak dapat 

dimiliki perangkat smartphone lainnya. Fungsi BBM (BlackBerry Mesenger) ini 

mengirimkan pesan dan file (gambar, video, document, dan audio)   

 Berdasarkan jumlah pengguna BlackBerry saat ini, dapat dibayangkan 

seberapa banyaknya pesan teks, gambar, video, dan file dokumen yang dikirim 

melalui BBM (BlackBerry Mesenger) ini. Pemilik smartphone tidak menyadari 

apakah pesan yang terkirim tersebut telah terjaga keamanan dan kerahasiaannya. 

Hal tersebut baru dapat dirasakan apabila hal tersebut sampai terjadi ketika data 

telah dimanipulasi oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai hak yang 

memungkinkan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pemilik data 

tersebut.  

 Di dalam pemrograman pada perangkat BlackBerry, telah disediakan 

sebuah API yang memfasilitasi fungsionalitas untuk kriptografi. Aplikasi 

BlackBerry dibuat dengan basis bahasa java dan salah satu Integrated 

Development Environment (IDE) yang banyak digunakan adalah Eclipse. Selain 

itu, diperlukan juga Software Development Kit (SDK) BlackBerry.  

Pada skripsi ini, penulis akan membangun aplikasi security file pada 

BlackBerry menggunakan algoritma twofish. Twofish merupakan salah satu 

kandidat AES ( Advanced Encryption Standard). AES termasuk ke dalam 

kelompok algoritma kriptografi simetri berbasis cipher block. Twofish digunakan 

pada aplikasi ini karena kecepatannya dalam mengenkripsi file dan penggunaan 

memori minimum. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, diperoleh beberapa rumusan 

masalah yang akan dipecahkan. Diantaranya: 

1. Menganalisis bagaimana cara untuk membuat aplikasi security file pada 

BlackBerry menggunakan algoritma Twofish? 

2. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi security file pada BlackBerry 

menggunakan algortima Twofish? 

3. Bagaimana implementasi dari algoritma Twofish pada aplikasi security file di 

BlackBerry? 

4. Bagaimana tingkat proses enkripsi file dan tingkat keamanan enkripsi data 

dengan menggunakan algoritma Twofish pada BlackBerry?  

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dari perancangan tugas akhir ini yakni untuk memecahkan suatu 

masalah yang ada dalam membangun aplikasi ini. Beberapa tujuan tugas akhir 

tersebut antara lain: 

1. Dapat menganalisis kebutuhan dan cara untuk membuat aplikasi security file 

pada BlackBerry menggunakan algoritma Twofish. 

2. Dapat merancang dan membuat aplikasi security file pada BlackBerry 

menggunakan algortima Twofish. 

3. Dapat mengetahui implementasi dari algoritma Twofish pada aplikasi security 

file di BlackBerry  

1.4  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah penyusunan tugas akhir ini dibuat agar dalam 

membangun suatu aplikasi tidak melebar dan menyimpang dari tujuan yang telah 

dirancang. Adapun batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Algoritma kriptografi yang digunakan adalah algoritma Twofish 

b. Device yang digunakan untuk implementasinya yaitu Blackberry OS.7 

c. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java untuk BlackBerry dengan 

menggunakan plug-in IDE Eclipse Helios yaitu BlackBerry Java Plug-in versi 

1.5.0 
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d. File yang akan digunakan untuk implementasi diantaranya  

1. document.doc yaitu dokumen Microsoft Word yang berasal dari sumber 

lain. 

2. image.jpg yaitu file gambar yang diperoleh dari kamera perangkat 

BlackBerry. 

3. video.3gp yaitu file video yang diperoleh dari perangkat Blackberry. 

4. audio.amr yaitu file audi rekaman yang diperoleh dari perangkat 

BlackBerry. 

1.5 Metodelogi Penyelesaian Masalah 

Metodelogi penyelesaian masalah yang akan di lakukan dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini adalah: 

a. Analisis 

Pada tahap ini adalah tahap analisis kebutuhan sistem yang bertujuan untuk 

menjabarkan segala sesuatu yang nantinya akan ditangani oleh perangkat 

lunak. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap analisis sistem 

adalah: 

1. Study kelayakan. 

Study kelayakan yang dilakukan adalah pertama, identifikasi masalah 

yaitu mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh pengguna 

BlackBerry, masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah 

bagaimana cara mengenkripsi file agar file tersebut tidak bisa disalah 

gunakan oleh pihak lain. Kedua, Pencarian prosedur dalam penelitian 

ini prosedur yang dicari adalah prosedur bagaimana mengenkripsi file 

pada BlackBerry,  prosedur yang digunakan untuk mengenkripsi file 

dalam penelitian ini adalah menggunakan algoritma Twofish. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk pembangunan aplikasi 

security file pada BlackBerry menggunakan algoritma Twofish dengan 

cara membaca literatur dari buku, jurnal, data-data teoritis dari internet 

dan catatan-catatan kuliah yang berkaitan dalam penulisan laporan 

tugas akhir ini dengan maksud untuk dipergunakan sebagai landasan 

teoritis sekaligus sebagai pendukung dan penunjang tugas akhir. 
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3. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan analisis terhadap komponen-komponen 

yang digunakan untuk pembuatan sistem aplikasi security file pada 

BlackBerry menggunakan algoritma Twofish. Dalam hal ini yang 

dibutuhkan terbagi menjadi dua macam, yaitu: 

a. Software 

1. Windows 7 

Merupakan sistem operasi yang digunakan untuk membangun 

dan membuat aplikasi security file pada BlackBerry 

menggunakan algoritma Twofish. 

2. IDE Eclipse HELIOS 

 Eclipse adalah platform yang memungkinkan developer untuk 

membuat berbagai macam plug-in dan dijalankan di dalam 

eclipse. Dalam pembuatan aplikasi plug-in yang digunakan 

adalah BlackBerry Java Plug-in versi 1.5.0. 

3. JDE untuk OS BlackBerry  

Dengan menggunakan plugins JDE (Java Development 

Environtment) ini, para developer dapat menggunakan banyak 

API yang disediakan. Aplikasi ini dibangun pada OS.7 dimana 

simulator yang digunakan juga Blackberry OS.7 yaitu 

Blackberry Bold 9900. 

b. Hardware 

1. Komputer 

Dalam hal ini komputer merupakan komponen utama yang 

digunakan untuk membangun aplikasi security file pada 

BlackBerry menggunakan algoritma Twofish. 

2. Smart Phone BlackBerry 

Digunakan untuk mengaplikasikan program yang telah dibuat 

dan aplikasi yang dibuat ini untuk enkripsi file pada 

BlackBerry. BlackBerry yang digunakan untuk pengujian nanti 

adalah BlackBerry OS.7 
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b. Desain  

Pada tahap ini dilakukan pembuatan model, skema umum perangkat lunak 

dan cara kerja algortima Twofish dalam mengenkripsi file yang akan 

digunakan untuk membangun aplikasi security dan file pada BlackBerry. 

Desain interface bertujuan untuk memudahkan user dalam menggunakan 

sistem aplikasi yang dibuat.  

1. Perancangan interface aplikasi security file ini adalah: 

- Tombol gambar folder yang akan menampilkan modul file picker jika 

ditekan.  

- Kolom teks yang menunjukkan path file yang dipilih melalui file 

picker 

- Kolom untuk menulis kunci yang akan digunakan untuk proses 

enkripsi dan dekripsi 

- Tombol “Enkripsi” dengan menekan tombol ini aplikasi akan 

melakukan proses enkripsi file.  

- Tombol Dekripsi” dengan dengan menekan tombol ini aplikasi akan 

melakukan proses dekripsi file. 

-  Kolom “Out Put” menampilkan nama file setelah di enkripsi dan di 

dekripsi 

- Kolom “Waktu” menampilkan lama waktu eksekusi file. 

2. Skema Umum Perangkat Lunak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 :  Skema Umum Perangkat Lunak 
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Dari gambar diatas dapat dijelaskan: 

1. Device 1 mengenkripsi file asli di enkripsi dengan kunci yang telah di 

masukkan, kemudian hasil file tersebut akan tersimpan di Device 1 

2. kemudian Device 1 akan mengirimkan file yang telah terenkripsi ke 

Device 2 

3. Device 2 akan mendekripsi file tersebut dengan kunci yang sama 

ketika file tersebut di enkripsi. 

3. Cara Kerja Algoritma Twofish 

Algoritma twofish termasuk kriptografi tipe cipher block dimana 

dalam proses pemecehan data yang akan dienkripsi, dipecah menjadi 

blok-blok data dengan ukuran yang telah ditentukan dan memiliki kunci 

simetris dimana proses dekripsi adalah kebalikan dari proses enkripsi, 

kunci yang digunakan adalah sama ketika data itu di enkripsi dan di 

dekripsi. Berikut adalah cara kerja bagaimana algoritma twofish 

mengenkripsi file : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 : Block Diagram Twofish 
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1. Load file yang akan dienkripsi, twofish bekerja pada mode chiper 

block dimana data yang masuk akan dipecah-pecah menjadi block-

block. 

2. Input plainteks sebesar 128 bit akan dibagi menjadi empat word 

yaitu P0, P1, P2, P3 yang masing-masing sebesar 32 bit. P0 dan P1 

akan menjadi bagian kiri, sedangkan P2 dan P3 akan menjadi bagian 

kanan. Plainteks tersebut dipecah menjadi empat kata sebanyak 32-

bit dengan menggunakan konversi little endian.  

3. Plainteks akan melalui proses input whitening yaitu input akan di-

XOR dengan empat word kunci yang telah terjadwal yaitu K0, K1, 

K2, dan K3.  

4. Proses berikutnya input akan melalui proses pada fungsi F yang 

meliputi didalamnya adalah fungsi g dan dilanjutkan dengan PHT 

(pseudo hadamard transform), dan dilakukan penambahan hasil PHT 

dengan kunci. Proses fungsi F tersebut dilakukan secara bertahap. R0 

dan R1 yang merupakan hasil whitening akan menjadi input untuk 

fungsi F.  

5. R0 dan R1 akan dimasukkan ke dalam fungsi g yang merupakan bagian 

awal dari fungsi F. Untuk R1 sebelum dimasukkan ke dalam fungsi g 

akan dirotasi ke kiri sejauh 8 bit. R0 dan R1 melalui S-box dan 

selanjutnya akan dikalikan dengan matriks MDS. Hasil dari fungsi g ini 

masing-masing menjadi T0 dan T1.  

6. T0 dan T1 akan melalui proses PHT yang merupakan penggabungan T0 

dan T1 dimana T0 + T1 dan T0 + 2T1. Setelah itu hasil dari PHT 

tersebut masing-masing akan ditambahkan dengan kunci yang sudah 

terjadwal yaitu K2r+8 dan K2r+9. Hasil dari fungsi F adalah F0 dan 

F1, maka dengan demikian fungsi F telah terpenuhi.  

7. Setelah itu F0 dan F1 masing-masing di-XOR dengan R2 dan R3. Hasil 

dari R2 XOR F0 dirotasi ke kanan sejauh 1 bit. Sedangkan R3 XOR F1 , 

sebelumnya R3 dirotasi ke kiri sejauh 1 bit.  

8. Setelah itu, maka akan dilakukan iterasi sebanyak 16 kali. Setiap iterasi 

sama dengan proses sebelumnya.  
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9.  Hasil dari swap blok terakhir adalah penukaran bagian kanan dan kiri 

yang di-undo.  

10. Hasil dari 16 round enkripsi akan melalui output whitening yaitu proses 

peng-XORan 16 round enkripsi dengan K4, K5, K6, dan K7. Maka 

plaintext telah berganti menjadi chipertext. 

c. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan aplikasi enkripsi dan dekripsi file pada 

BlackBerry dengan menggunakan Java untuk BlackBerry menggunakan IDE 

Eclipse Helios yaitu BlackBerry Java Plug-in versi 1.5.0 dengan algoritma 

Twofish. Langkah pertama adalah membuat user interface untuk 

pengenkripsian file dan deskripsi file bersamaan dengan algoritma yang 

digunakan ditanamkan pada user interface tersebut. Setelah user interface dan 

algoritma enkripsi file telah dibuat maka aplikasi tersebut di instal di 

BlackBerry kemudian dilakukan pengujiaan sistem. Dimana Device 1 akan 

mengirimkan file melalui user interface yang telah dibuat dan file tersebut di 

enkripsi, setelah itu file tesebut dikirim ke Device 2, setelah menerima file 

maka Device 2 harus memiliki key yang sama ketika dimasukkan oleh Device 

1 , jika key sama maka data yang dikirim bisa dibuka atau di unduh. 

d. Testing 

Pada tahap ini dilakukan pengujian apakah aplikasi yang telah dibuat masih 

terdapat kesalahan atau sudah memenuhi parameter pembuatan aplikasi 

tersebut. Jika dirasa sudah memenuhi syarat maka akan dilakukan analisis 

keberhasilan aplikasi yang sudah dibuat. Adapun analisis yang dilakukan 

adalah menganalisis kompatibilitas perangkat lunak pada perangkat 

BlackBerry, menganalisis proses enkripsi dan dekripsi yang dilakukan oleh 

perangkat lunak dan menganalisis dan menguji tingkat keamanan aplikasi 

enkripsi jika menggunakan algoritma twofish berdasarkan 3 aspek / goals 

suatu aplikasi berbasis security, yaitu confidentiality, integrity, dan 

availability. 
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e. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap sebelumnya sudah 

selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan 

pengujian serta penyimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan ini disusun secara sistematika yang terbagi dalam beberapa bab. 

Diantaranya adalah: 

BAB I.  Pendahuluan 

  Berisi tentang gambaran umum latar belakang penulisan tugas akhir, 

maksud dan tujuan, rumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian.  

BAB II. Landasan Teori 

Berisi tentang teori-teori dan prinsip-prinsip dasar yang digunakan sebagai 

landasan atau pedoman yang menunjang pembuatan tugas akhir. 

BAB III. Analisa dan Perancangan Sistem 

Berisi tentang analisa dan rancangan aplikasi security file pada BlackBerry 

menggunakan algortima Twofish. 

BAB IV. Implementasi dan Uji Coba 

Berisi tentang implementasi dan pengujian kinerja aplikasi security file 

yang sudah terbentuk untuk mengetahui 3 aspek suatu aplikasi berbasis security 

pada aplikasi ini yaitu confidentiality, integrity, dan availability. 

BAB V. Kesimpulan dan Saran 

Berisi hasil ringkasan dan uraian keseluruhan tugas akhir, serta saran-saran 

untuk pengembangan program selanjutnya. 

 


