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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini, akan dijelaskan tentangpendahuluandaripenulisantugasakhir. 

Penulisanmeliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

metodologi serta sistematika penulisan. 

 

1.1 Latar Belakang 

Short message service atau SMS adalah sebuah layanan yang ada pada 

telepon selular untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek. Sebuah SMS 

maksimal terdiri dari 140 karakter,  SMS juga bisa digunakan untuk mengirim 

gambar suara dan film yang mana SMS dalam bentuk in disebut MMS. SMS 

sangat populer digunakan oleh masyarakat saat ini karena harganya yang murah 

dan praktis. 

SMS diketahui memiliki beberapa kelemahan yaitu kelemahan terhadap 

masalah keamanan sistem. Kelemahan itu dikarenakan SMS menggunakan 

standard pengkodingan yang universal, SMS dibangun dengan sistem bahasa 

program yang sejenis dengan bahasa program hardware seperti komputer dan 

teleponselular dapat menerjemahkan semua data dalam frekuensi tertentu yang 

terbuka (di udara). SMS juga memiliki kelemahan lain yaitu SMS palsu (fake 

SMS) yang dapat dikirim melalui media komunikasi lain seperti internet. Hal ini 

memacu kekhawatiran pada ruang lingkup pribadi dimana SMS biasa digunakan 

untuk melakukan pertukaran pesan yang sifatnya rahasia. Bahkan tidak perlu 

untuk menggunakan alat yang canggih sering kali terjadi pembajakan SMS 

disekitar kita dikarenakan ada pihak yang meminjam telepon selular kita tanpa 

izin dan membaca isi dari SMS pada telepon selular kita. Hal ini membuat 

kebutuhan akan keamanan untuk SMS sangat tinggi. 

Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu cryptos yang berarti rahasia 

dan graphein yang berarti tulisan. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari 

penulisan secara rahasia dengan menggunakan teknik-teknik metematika yang 

berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti keabsahan, integritas data, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
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serta autentifikasi data.Secara umum kriptografi adalah ilmu dan seni untuk 

menjaga kerahasiaan data atau informasi. 

Dalam ilmu kriptografi tentunya kita akan mempelajari enkripsi dan 

dekripsi yang mana enkripsi adalah proses pengubahan dari plaintext (teks tulisan 

biasa)menjadi ciphertext(kata yang telah di sandikan), sedangkan dekripsi adalah 

proses perubahan dari ciphertext menjadi plaintext. Selain plaintext dan ciphertext 

dalam ilmu kriptografi kita juga perlu mengenal yang namanya key atau sandi 

untuk melakukan enkripsi dan dekripsi.  Key terbagi menjadi dua yaitu : 

 Simetric key, adalah proses melakukan enkripsi dan dekripsi menggunakan 

kata sandi yang sama 

 Asimetric key, adalah proses melakukan enkripsi dan dekripsi 

menggunakan kata sandi yang berbeda. 

Menggabungkan ilmu kriptografi dengan SMS adalah salah satu solusi 

agar keamanan dari informasi yang ada pada SMS terjaga dan SMS yang bersifat 

pribadi dapat terhindar dari tindakan pembajakan atau pencurian informasi  pihak 

lain yang tidak perlu tahu informasi dari SMS tersebut. Selain itu dengan 

menggabungkan kriptografi dengan SMS, pengguna telepon selular juga dapat 

terlindungi dari usaha pencurian informasi SMS karena kelalaian dari pengguna 

telepon selular. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang ditetapkan agar menjadi acuan dalam pengujian 

tugas akhir ini, sebagaiberikut: 

 Bagaimana cara membangun suatu suatu aplikasi SMS berbasis android ? 

 Bagaimana cara membuat enkripsi dan dekripsi SMS menggunakan 

algoritma vigenere ? 

 Bagaimana menampilkan teks yang telah dienkripsi menjadi Alpha-Qwerty 

Cipher ? 

 Bagaimana teks Alpha-Qwerty Cipher didekripsi menjadi Plaintext ? 

 Bagaimana pendistribusian key ketujuan ? 

 Bagaimana melakukan generate key automatic ? 

 Bagaimana mengetahui kecepatan konversi enkripsi dan dekripsi ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar perancangan dan hasil akhir dapat terarah atau tidak menyimpang 

dari tujuan semula. Serta kemungkinan banyaknya masalah yang nantinya akan 

muncul dan tidak semua dapat di atasi penulis. Maka tugas akhir ini perlu adanya 

beberapa batasan masalah, yaitu: 

 Enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma Vigenere dengan Alpha-

Qwerty Cipher sebagai hasilnya. 

 Aplikasi dibuat berbasis android. 

 Uji coba akan dilakukan pada simulasi android dan pada handphone 

android. 

 Key untuk enkripsi dan dekripsi SMS hanya 5 karakter. 

 Isi SMS tidak boleh hasil copy teks. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan dari permasalahan diatas, tujuan dari pembuatan tugas akhir ini, 

sebagai berikut : 

 Membangun suatu aplikasi SMS berbasis android. 

 Membuat enkripsi dan dekripsi SMS menggunakan algoritma Vigenere. 

 Menampilkan teks yang telah dienkripsi menjadi Alpha-Qwerty Cipher. 

 Merubah teks Alpha-Qwerty Cipher menjadi Plaintext. 

 Mendistribusikan key agar sampai ketujuan. 

 Melakukan generate key automatic. 

 Mengetahui kecepatan konversi enkripsi dan dekripsi 

 

1.5 Metodologi 

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dari materi tugas akhir ini. Maka 

langkah-langkah yang digunakan untuk pembuatan enkripsi dan dekripsi SMS,  

penulis mengadakan kegiatan sebagai berikut: 

 Studi Literatur 

Tahap studi pustaka adalah tahap pencarian data informasi sehubungan 

dengan proses-proses yang dikembangkan dalam sistem. Literatur yang 

digunakan meliputi buku dan jurnal ilmiah. Namun selain juga buku dan 
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jurnal ilmiah penulis juga memanfaatkan sarana internet dalam 

mengumpulkan data informasi yang dibutuhkan untuk membuat sistem. 

 Analisa dan Perancangan Sistem 

Tahap analisa dan perancangan sistem merupakan tahapan untuk 

melakukan desain penentuan membangun aplikasi secure SMS. 

Pembuatan sistem keamanan Aplikasi secure SMS. Serta penerapan 

metode alpha-qwerty cipher pada aplikasi secure SMS. 

 Pengujian 

Pengujian akan dimulai dari analisa dan perancangan model interface 

aplikasi secure SMS, dilakukan dengan menggunakan 1 buah laptop dan 2 

buah telepon selular android. Laptop merupakan alat untuk membangun 

dan menguji secara virtual aplikasi android secure SMS dengan 

menggunakan aplikasi Ecclipse. Telepon selular android merupakan alat 

untuk menguji  aplikasi secure SMS secara fungsional pada alat yang 

sebenarnya. 

Pengujian fungsional dilakukan dengan cara memasang/meng-install 

aplikasi android secure SMS pada kedua telepon selular  android dan 

mulai menggunakan aplikasi.  Telepon Selular A akan menuliskan SMS 

dan dikirm ke telepon selular B proses enkripsi dan distribusi key terjadi 

setelah user menekan tombol kirim,key akan dikirimkan ke email 

penerima. Pada telepon selular B dilakukan pengecekan inbox SMS dan 

membaca SMS yang terbaru dengan hasil teks berupa alpha-qwerty cipher, 

cara melakukan dekripsi dengan melihat inbox email untuk mengetahui 

key kemudian memilih menu dekripsi sehingga pesan SMS bisa dibaca 

oleh pengguna telepon seluar B. 

Selain pengujian fungsional akan dilakukan juga pengujian performance 

dari aplikasi, yang mana pangujian sebagai berikut: 

 Seberapa cepat aplikasi melakukan proses enkripsi untuk 10 karakter 

pertama 

 Seberapa cepat aplikasi melakukan proses enkripsi untuk kelipatan 10 

karakter berikutnya 
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 Seberapa cepat aplikasi melakukan proses dekripsi untuk 10 karakter 

pertama 

 Seberapa cepat aplikasi melakukan proses dekripsi untuk kelipatan 10 

karakter berikutnya 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

Bab I   : Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan,  batasan 

masalah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab II  : Landasan Teori 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem. 

Dasar teori dari literaturdan referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diangkat. Teori tersebut meliputi definisi android, definisi SMS, definisi 

algoritmaVigenere,definisiAlpha-Qwerty Cipher serta tools penunjang pembuatan 

aplikasi. 

Bab III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini menjelaskan tentang analisis dan perancangan sistem yang akan 

dikembangkan. Pada bagian analisis diidentifikasikan beberapa hal yang 

dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi seperti deskripsi sistem, spesifikasi sistem, 

analisis penggunaan sistem, dan batasan-batasan sistem. Pada bagian perancangan 

akan dibahas kerangka implementasi aplikasi yang berupa arsitektur yang dibuat 

berdasarkan analisis yang telah dilakukan.  

Bab IV: Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi tentang implementasi dari perancangan sistem yang telah 

dibuat pada Bab III dan pengujian dilakukan untuk memastikan sejauh mana 

aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Bab V: Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dari aplikasi secure SMS yang telah dibuat 

serta saran untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut. 


