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BAB I 

PENDAHULUAN. 

1.1 Latar Belakang. 

Ujian adalah salah satu cara untuk memberikan penilaian terhadap siswa 

atau mahasiswa didalam proses belajar. Dalam pelaksanaannya ujian ditujukan 

untuk menilai tingkat pencapaian siswa atau mahasiswa, sehingga dapat diketahui 

tingkat kemampuan seorang peserta didik dalam memahami mata pelajaran yang 

ditempuh.  

Saat ini perkembangan model pelaksanaan ujian telah menyesuaikan dengan 

perkembangan teknologi dimana ujian online telah menggeser pelaksanaan ujian 

konvensional yang mengharuskan penguji melakukan evaluasi secara manual pada 

lembar jawaban. Sistem ujian secara online juga menjadi kebutuhan penting dalam 

kegiatan pembelajaran jarak jauh karena mengurangi biaya jika dibandingkan 

dengan ujian secara tatap muka (Agustino Heriadi 2013). Hal ini juga terkait 

penghematan resources kertas dan alat tulis serta penghematan waktu yang 

memakan banyak biaya.  

Tetapi, yang menjadi tantangan adalah manajemen kerahasiaan dan 

keamanan data/informasi dalam sebuah sistem ujian online. Dua dari tiga unsur 

utama terkait keamanan data dan informasi menjadi perhatian dalam pelaksanaan 

ujian online ini adalah confidentiality dan integrity (Omar Zughoul 2013). 

Confidentiality (kerahasiaan), yang juga dapat diartikan sebagai privasi atau 

kerahasiaan merujuk pada perlindungan informasi dari penyingkapan pihak yang 

tidak sah. Jika kerahasiaan ini tidak terpenuhi mengakibatkan adanya 

penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan ujian oleh pihak yang tidak sah. 

Aspek kedua adalah integrity, dapat diartikan sebagai akurasi. Menunjuk pada 

perlindungan informasi, data, atau transmisi yang tidak sah, tidak terkendali, atau 

perubahan yang disengaja. Jika aspek integritas tidak terpenuhi dapat 

mengakibatkan terjadinya manipulasi terhadap nilai asli peserta ujian (John E. 

Canavan 2001). Salah satu solusi untuk menghindari resiko penyerangan terhadap   
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informasi nilai ujian adalah dengan melakukan tindakan enkripsi pada nilai di 

dalam database, dengan menghasilkan sebuah ciphertext dari plaintext nilai asli. 

Metode keamanan ini disebut dengan teknik kriptografi. 

Kriptografi adalah ilmu atau seni dalam melindungi informasi dari pihak 

yang tidak bertanggung jawab dengan mengubah sebuah informasi kedalam bentuk 

yang tidak dapat diketahui saat informasi dikirimkan maupun telah tersimpan. Ada 

dua teknik dasar kriptografi untuk melakukan enkripsi terhadap data dan informasi; 

Pertama ialah kriptografi simetris, menggunakan kunci privat untuk enkripsi dan 

dekripsi data atau informasi yang hanya dimengerti oleh sekelompok orang. 

Sementara kriptografi asimetris mengijinkan siapapun menggunakan kunci publik 

untuk melakukan enkripsi data tetapi hanya pihak tertentu yang memiliki kunci 

privat untuk melakukan dekripsi data atau informasi tersebut (Omar Zughoul dan 

Hajar Mat Jani 2013). Namun metode simetris cenderung membutuhkan waktu 

komputasi yang lebih baik sehingga menjadi alternatif untuk sistem yang 

membutuhkan sistem distribusi data yang cepat (Basri 2016). 

Blowfish merupakan salah satu algoritma kriptografi simetris yang tidak 

dipatenkan dan cukup kuat karena dapat berjalan pada memori kurang dari 5KB 

serta keamanannya yang bervariasi dengan panjang kunci mencapai 448 bit, yang 

artinya ada sebanyak 2448 kemungkinan kunci untuk membongkarnya sehingga 

pesan yang ada dalam ciphertext sangat aman (Rohmat Nor Ibrahim 2012).  

Berbagai penelitian tentang implementasi algoritma Blowfish diantaranya 

yang pernah dilakukan oleh Risyan Risky Cinthya Dewi 2011, menerapkan 

protokol YMSG untuk pengiriman pesan dimana isi pesan telah di enkripsi 

kemudian dilakukan pengujian kemanan dengan melakukan peyadapan 

menggunakan aplikasi IM Monitor Yahoo Spy.  Dan penelitian Akhmad Fatwa 

Abdullah 2011 menyimpulkan bahwa pesan yang telah dienkrip menggunakan 

Blowfish kemudian diuji menggunakan software wireshark dan dikirim melalui 

protokol SMTP sudah terjaga keaamananya. Semakin besar data dan kunci maka 

akan semakin lama waktu yang diperlukan untuk proses enkripsi data dan dekripsi 

data. 
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Penelitian ini pernah dilakukan oleh Hora Saragih dan Safariana (2014) 

dengan judul Analisis Kualitas Aplikasi Ujian Online Berbasis Web Perum 

Perumnas menyimpulkan bahwa prototipe aplikasi ujian online yang dirancang 

telah memiliki fitur baru yang berfungsi untuk mempermudah peserta ujian serta 

dapat mengevaluasi kembali jawaban sebelum tersimpan ke database. Namun 

penelitian tersebut tidak menguji lagi sistem yang telah dibuat dengan 

menambahkan fitur keamanan seperti teknik kriptografi. 

Berdasarkan permasalahan yang telah ada sebelumnya, maka tugas akhir ini 

dibuat aplikasi keamanan nilai ujian online menggunakan algoritma enkripsi 

Blowfish dengan memanfaatkan mobile device sebagai client dan server berbasis 

web untuk membantu menjaga kerahasiaan dan keaslian nilai peserta ujian.  
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1.2 Rumusan Masalah. 

Rumusan. masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat sistem keamanan dengan algoritma blowfish yang 

dapat menjaga integritas nilai peserta ujian online setelah dilakukan 

penyerangan? 

2. Bagaimana membuat sistem keamanan dengan algoritma blowfish yang 

dapat menjaga kerahasiaan nilai ujian online peserta ujian online ? 

3. Bagaimana perbandingan sistem keamanan ujian online menggunakan 

algoritma blowfish dengan sistem yang tidak menggunakan algoritma 

blowfish? 

 

1.3      Tujuan  

Tujuan. dari pembuatan sistem kemanan ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat sistem keamanan dengan algoritma blowfish yang dapat menjaga 

integritas nilai peserta ujian setelah dilakukan penyerangan. 

2. Membuat sistem keamanan dengan algoritma blowfish yang dapat menjaga 

kerahasiaan nilai peserta ujian online.  

3. Membandingkan sistem keamanan ujian online menggunakan algoritma 

blowfish dengan sistem yang tidak menggunakan algoritma blowfish. 

 

1.4 Batasan Masalah. 

Batasan. masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian berfokus pada pengujian sistem keamanan ujian online yang 

menjaga originalitas nilai menggunakan algoritma blowfish. 

2. Sistem client menggunakan pemrograman eclipse 

3. Soal ujian ditampilkan dalam bentuk multiple choice (pilihan ganda). 

4. Pengujian menggunakan teknik SQL Injection pada form login admin. 

 

 

 

 



 

 

5 
 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. BAB I PENDAHULUAN  

Memuaat latarbelakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah dan 

sistematika penulisan.  

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat penjelasan terkait dasar teori yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

c. BAB III METODELOGI PENELITIAN  

Berisi langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan oleh sistem untuk 

mencapai tujuan, analisa permasalahan yang mendasari pembuatan, sistem 

,aplikasi dan desain user interface. 

d. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Memuat hasil dan pengujian sistem keamanan.  

e. BAB VI PENUTUP  

Memuat kesimpulan dan saran yang didapatkan selama proses perancangan 

dari sistem pengembangan dari peleangkat lunak di masa yang akan datang.  

 

 


