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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era globalisasi ini 

meningkat sangat pesat. Tidak hanya meningkat bahkan juga memiliki fungsi yang 

berbeda – beda sesuai kebutuhan. Kebutuhan TIK tidak dapat dilepaskan dalam 

kehidupan sehari – hari, karena TIK dapat membantu menyelesaikan pekerjaan 

manusia dengan tepat waktu dan menghemat biaya. Salah satu perkembangan TIK 

yang sangat pesat adalah web.   

Pada mulanya web hanya digunakan agar mempermudah tukar menukar 

informasi, namun sekarang web banyak digunakan untuk media belajar, penjualan, 

promosi, bahkan aplikasi yang berbasis web. Banyak masyarakat yang memanfaatkan 

perkembangan web ini dengan membuat sebuah aplikasi web, akan tetapi tidak 

memikirkan keamanannya.  

Masalah keamanan merupakan masalah penting dan utama dalam sistem 

komputer yang terhubung dalam suatu jaringan. Data maupun informasi menjadi 

target serangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga perlu untuk 

menjaga integritas data dan informasi [1].  

Suatu sistem baru dapat dikatakan aman apabila resource yang digunakan dan 

diakses sesuai dengan kehendak user dalam berbagai keadaan. Akan tetapi, tidak ada 

satu sistem komputer di dunia yang memiliki sistem keamanan yang sempurna. 

Oleh karena itu dibutuhkan mekanisme yang dapat melindungi data dari user 

yang tidak berhak. Mekanisme ini dapat diimplementasikan dalam bentuk sebuah 

proses login yang biasanya terdiri dari tiga buah tahapan yaitu : identifikasi, 

otentikasi dan otorisasi. Salah satu mekanisme yang dapat diimplementasikan adalah 

2FA (Two Factor – Authentication). 

2FA adalah suatu fitur keamanan yang difungsikan sebagai verifikasi pengguna 

yang akan login ke suatu situs apakah benar adalah orang yang memiliki akun 
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tersebut. Untuk mengaktifkan 2FA memerlukan username, email dan password, akan 

ditambahkan satu verifikasi lagi yang dibutuhkan untuk login [2].  

Bagaimana jika saat transmisi data ada pembajakan. Transmisi data adalah proses 

pengiriman data dari pengirim (transmitter / sender) ke penerima (receiver) melalui 

media elektronik / computer [3]. Banyak cara yang dilakukan oleh pengembang IT 

untuk meminimalisir masalah ini, salah satunya menggunakan metode kriptografi. 

Kriptografi adalah ilmu sekaligus seni untuk menjaga kerahasiaan pesan, data, 

atau informasi dengan cara menyamarkannya menjadi bentuk tersandi yang tidak 

mempunyai makna. Dalam kriptografi, terdapat 2 proses utama, enkripsi dan dekripsi. 

Enkripsi adalah proses penyandian pesan asli atau plaintext menjadi ciphertext (teks 

tersandi). Sedangkan dekripsi adalah proses penyandian kembali ciphertext menjadi 

plaintext [4].  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengangkat kasus di 

atas ke dalam Tugas Akhir ini dengan mengambil judul: “Implementasi Kriptografi 

RSA (Rivest–Shamir–Adleman) pada Sistem Aplikasi Transfer File Berbasis 

Web”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membuat sebuah aplikasi file transfer berbasis web ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan Kriptografi RSA ke dalam berbagai tipe file 

 

1.3 Tujuan 

1. Membuat aplikasi file transfer yang berbasis web. 

2. Mengamankan 10 tipe file berformat : .txt, .exe, .jpg, .doc, .pdf, .psd, .gif, .ppt, 

.rar dan .mp3. 

 



3 
 

1.4 Batasan Masalah 

Pemberian batasan masalah perlu dilakukan agar pokok permasalahan yang 

diteliti tidak melebar dari rumusan masalah yang sudah di tentukan. Peneliti 

membatasi bahwa dalam penelitian ini hanya membahas : 

1. Pembuatan aplikasi ini berbasis web dan menggunakan 2FA untuk verifikasi dan  

Kriptografi RSA untuk mengamankan file. 

2. Website ini dibangun menggunakan PHP sebagai Server Side Programming dan 

MySQL sebagai database server. 

3. Sistem operasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Linux. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan dan 

manfaat, metodologi penelitian yang dilakukan, serta sistematika penulisan untuk 

menjelaskan pokok-pokok pembahasan. 

 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

Bab ini akan memdeskripsikan tentang perangkat – perangkat apa saja yang nantinya 

akan digunakan pada penelitian ini. 

 

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan kriptografi yang akan digunakan sehingga 

nantinya dapat diimplementasikan dengan baik. 

 

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menggambarkan tentang uji coba file yang akan di enkripsi dan dekripsi di 

dalam web. 
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BAB 5 PENUTUP 

Bab ini mengemukakan simpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran 

yang diusulkan untuk pengembangan lebih lanjut agar tercapai hasil yang lebih baik. 


