
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Keamanan data merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga 

kerahasiaan informasi terutama yang berisi informasi sensitif yang hanya boleh 

diketahui isinya oleh pihak yang berhak saja. Hal tersebut terlebih lagi jika 

pengirimannya dilakukan melalui jaringan publik, apabila data tersebut tidak 

diamankan terlebih dahulu, akan sangat mudah disadap dan diketahui isi 

informasinya oleh pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang.  

Salah satu cara yang digunakan untuk pengamanan data adalah kriptografi 

yang menyediakan isi informasi (plain-text) tersebut menjadi isi yang tidak 

dipahami melalui proses enkripsi (encrypt), dan untuk memperoleh kembali 

informasi yang asli dilakukan proses deskripsi (decrypt), disertai dengan 

menggunakan kunci yang benar. 

Pada pemrograman web, terkadang web programmer sering mengabaikan 

faktor keamanan dalam pembuatannya, hal ini dapat mengakibatkan munculnya 

kerusakan atau kerugian. Advanced Encryption Standard (AES) merupakan 

algoritma kriptografi yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Algoritma 

AES adalah blok chiper-text simetrik yang dapat mengenkripsi (encrypt) dan 

dekripsi (decrpyt) informasi. Enkripsi mengubah data yang tidak dapat lagi dibaca 

disebut cipher-text; sebaliknya dekripsi adalah mengubah data cipher-text  

menjadi bentuk semula yang dikenal sebagai plain-text. Algoritma AES ini 

mengunakan kunci kriptografi 128, 192, dan 256 bit untuk mengenkrip dan 

mendekrip data pada blok 128 bit. 

Beberapa penelitian terdahulu yang mengarah ke penelitian ini antara lain 

dilakukan oleh Rifkie Primatha[1] pada tahun 2013 yang berjudul “Penerapan 

Enkripsi Dan Deskripsi File Menggunakan Algoritma Advanced Encryption 

Standard (AES)”. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Fresly Nandar 

Pabokory, dkk.[2] pada tahun 2015 dengan judul “ Implementasi Kriptografi 



 

 

Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen, Dan File Dokumen 

Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard”. Selain itu, penelitian 

yang dilakukan oleh Rahmat Tullah, dkk.[3] pada tahun 2016 yang berjudul 

“Perancangan Aplikasi Kriptografi File Dengan Metode Algoritma Advanced 

Encryption Standard (AES)”. Penelitian Agustan Latif[4] pada tahun 2015 

berjudul “Implementasi Kriptografi Menggunakan Metode Advanced Enryption 

Standard (AES) Untuk Pengamanan Data Teks”. Tidak ketinggalan, penelitian 

Yulius Rio Pujianto[5] pada tahun 2016 dengan judul “Perancangan Dan 

Implementasi Aplikasi Kriptografi Algoritma AES-128 Pada File Dokumen”. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Penerapan Teknik Enkripsi Dengan Algoritma AES-

128 Untuk Pengamanan Berkas PHP Pada Server Web”. Hal ini dimaksudkan 

untuk mencegah pelaku kejahatan secara mudah membaca isi dari halaman web, 

atau setidaknya menghambat, dengan cara mengenkripsi berkas berekstensi .PHP 

dengan penerapan algoritma AES.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dirumuskan “Bagaimana 

menerapkan teknik enkripsi AES untuk mengamankan berkas PHP pada server 

web?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah menerapkan teknik enkripsi AES 

untuk mengamankan berkas PHP pada server web. 

 

1.3.2 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi pemilik jasa hosting dapat mempermudah dalam pengamanan data yang 

digunakan dengan aman. 



 

 

2. Bagi programmer dapat menjamin kerahasiaan data yang ada pada skrip berkas 

PHP. 

3. Bagi masyarakat tidak perlu takut dalam mengunggah berkas PHP ke server 

web karena dapat diamankan menggunakan teknik enkripsi. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini antara lain: 

1. Data yang diamankan adalah data dengan tipe teks dengan berkas 

berekstensi .PHP. 

2. Karakter teks pada berkas PHP dapat berupa angka, huruf, dan karakter lain 

yang termasuk dalam karakter ASCII. 

3. Metode yang digunakan adalah metode enkripsi Advanced Encrytion 

Standard (AES).  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan skripsi ini, maka penulis mengelompokkan 

menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang pembahasan teori-teori tentang model 

pengembangan perangkat lunak, metode pengembangan perangkat 

lunak, alat bantu pengembangan perangkat lunak, kriptografi, 

algoritma AES, dan penelitian terdahulu. 

 

 

 



 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang pembahasan mengenai model pengembangan 

perangkat lunak, metode pengembangan perangkat lunak, dan alat 

bantu pengembangan perangkat lunak yang digunakan pada 

penelitian ini. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada tahap ini dilakukan analisa masalah, analisa kebutuhan, 

analisa sistem berjalan, perancangan sistem, identifikasi sistem 

usulan, rancangan sistem, rancangan layar, implementasi, tampilan 

layar, dan pengujian. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan hasil 

penelitian, serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat 

pada pengembangan selanjutnya. 

 

 

 

 

 


