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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Keamanan dan kerahasiaan sebuah data atau informasi merupakan hal yang 

sangat penting, baik dalam suatu organisasi seperti perusahaan, perguruan tinggi, 

maupun individual. Itu dikarenakan seringkali data atau informasi yang penting 

kadang tidak sampai ke tangan si penerima atau juga bisa sampai ke tangan si 

penerima tapi data yang diterima tersebut disadap terlebih dahulu tanpa 

sepengetahuan pengirim maupun penerima itu sendiri. Dan bisa saja data asli 

tersebut dirubah menjadi data yang tidak sesuai, sehingga dapat menjatuhkan 

pihak si pengirim. Padahal data sebenarnya tidak seperti itu. 

Salah satu usaha untuk mengamankan data diantaranya dengan 

menggunakan kriptografi. Berbagai macam algoritma kriptografi dapat 

diimplementasikan untuk mewujudkan sistem keamanan data. Secara umum ada 

dua tipe algoritma kriptografi berdasarkan kuncinya yaitu algoritma simetris dan 

algoritma asimetris. Algoritma simetris adalah algoritma yang memiliki kunci 

enkripsi dan dekripsi yang sama, sedangkan algoritma asimetris terdiri atas dua 

buah kunci yaitu kunci publik untuk melakukan enkripsi sedangkan kunci pribadi 

untuk melakukan dekripsi. Dalam algoritma kunci asimetris, kunci yang 

didistribusikan adalah kunci publik yang tidak diperlukan kerahasiaanya 

sedangkan kunci pribadi tetap disimpan atau tidak didistribusikan. Setiap orang 

yang memiliki kunci publik dapat melakukan proses enkripsi tetapi hasil dari 

enkripsi tersebut hanya bisa dibaca oleh orang yang memiliki kunci pribadi. 

Enkripsi adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi 

tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Jadi dekripsi 

merupakan kebalikan dari enkripsi upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang 

dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh 

orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. 

Algoritma kriptografi yang sering digunakan dalam proses pengamanan data 

yaitu algoritma RSA. Algoritma RSA adalah algoritma yang mudah untuk di 

implementasikan dan dimengerti. Kekuatan algoritma ini terletak pada proses 
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eksponensial, dan pemfaktoran bilangan menjadi 2 bilangan prima yang hingga 

kini perlu waktu yang lama untuk melakukan pemfaktorannya. Algoritma ini 

dinamakan sesuai dengan nama penemunya, Ron Rivest, Adi Shamir dan 

Adleman (Rivest-Shamir-Adleman) yang dipublikasikan pada tahun 1977 di MIT 

dan dipatenkan oleh MIT pada tahun 2000, paten tersebut berakhir, sehingga saat 

ini semua orang dapat menggunakannya dengan bebas [1]. 

Untuk mengimplementasikan aplikasi dengan metode kriptografi RSA ini 

adalah berbasis android. Karena zaman sekarang dan mungkin kedepannya 

android masih akan terus digunakan dikehidupan masyarakat maupun teknologi 

karena sistemnya yang bersifat ringan, multifungsi dan mudah digunakan karena 

sifat ponsel yang bersifat layar sentuh (touch-screen). Aplikasi enkripsi dan 

dekripsi diterapkan pada android, karena android paling banyak digunakan oleh 

berbagai perangkat mobile. Aplikasi yang dibuat mampu melakukan enkripsi dan 

dekripsi terhadap alfabet, angka, dan simbol-simbol. Aplikasi juga mampu 

melindungi data rahasia yang dikirimkan saat dilakukan penyadapan terhadap 

perangkat mobile yang digunakan. Android merupakan salah satu sistem operasi 

yang banyak diminati, hal ini bisa dilihat dari berbagai vendor yang menggunakan 

sistem operasi di berbagai macam smartphone buatan mereka. Telepon genggam 

yang menggunakan sistem operasi android sudah mempunyai banyak kelebihan 

bukan hanya bersifat terbuka (opensource) tapi bisa dilihat dari segi tampilan, 

kemudahan dalam menerima sebuah notifikasi dan kemampuan multi tasking-nya.  

Beberapa penelitian terkait dengan yang penulis lakukan diantaranya adalah, 

Penelitian yang dilakukan oleh yang berjudul “Pengembangan Aplikasi 

Pertukaran Sms Rahasia Berbasis Android Menggunakan Algoritma Rsa” 

[2].Penelitian  yang berjudul “Implementasi Algoritma Kriptografi Rsa Untuk 

Enkripsi Dan Dekripsi Email” [3].Penelitian
 
yang berjudul “Rancang Bangun 

Aplikasi Enkripsi Sms(Short Message Service) Dengan Metode Rsa Pada Telepon 

Selular Berbasis Android” [4].Penelitian yang berjudul “Pengamanan Dokumen 

Menggunakan Metode Rsa (Rivest Shamir Adleman) Berbasis Web” [5]. 

Penelitian berjudul “Pembuatan Aplikasi Sms Kriptografi Rsa Dengan Android” 

[6]. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana cara meningkatkan keamanan pesan berbasis android? 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan algoritma RSA untuk keamanan 

pesan berbasis android? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Memfokuskan tentang implementasi algoritma RSA untuk enkripsi dan 

dekripsi. 

2. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman berbasis android. 

3. Aplikasi ini memfokuskan pada keamanan pesan saja. 

 

1.4 Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menerapkan ilmu kriptografi algoritma RSA pada enkripsi dan 

dekripsi. 

2. Untuk menghasilkan tingkat keamanan dan kerahasiaan data yang lebih 

baik. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menambah pengetahuan dalam pengembangan teknologi keamanan. 

2. Dapat memberikan suatu kajian ilmu algoritma kriptografi RSA yang 

berguna untuk mengamankan suatu data rahasia. 

3. Meminimalisir tindakan orang-orang yang tidak berhak untuk 

mendistribusikan data. 

 

 

 



 

4 
 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan skripsi ini bertujuan untuk dapat memahami 

lebih jelas mengenai hal-hal dan proses pembuatan dalam laporan ini. Adapun 

sistematika penulisan laporan ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan mengenai definisi dan teori-teori dari berbagai 

sumber dan referensi yang membahas tentang peningkatan 

keamanan pesan dengan algoritma kriptografi RSA yang berbasis 

android. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang metode-metode apa saja yang digunakan 

penulis dalam melakukan penelitian ini. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini membahas tentang analisis, rancangan dan juga 

implementasi dalam pembuatan aplikasi dan juga pembahasan 

algoritma kriptografi RSA. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari pembahasan 

bab-bab sebelumnya. 


