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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan ini, hampir setiap individu maupun organisasi tidak dapat 

dilepaskan dari kegiatan pengarsipan. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat 

Izin Mengemudi (SIM) merupakan contoh dari arsip pribadi yang diperlukan 

untuk keperluan aktivitas harian seseorang. 

Arsip pribadi merupakan hasil dokumentasi individu yang bersangkutan, 

umumnya hal tersebut berhubungan dengan sejarah keluarga dalam pengumpulan 

hidup sejarah seseorang yang akan diwariskan ke generasi yang akan mendatang. 

Arsip pribadi dapat menunjukkan jati diri individu tersebut. 

Pemeliharaan dan pengelolaan arsip dalam suatu organisasi atau perusahaan 

sangat penting terutama pada perguruan tinggi, khususnya bagi seorang dosen. 

Hal ini dikarenakan berbagai macam hal yang berkaitan dengan data penting dapat 

dimuat di dalam arsip.  

Namun masalah akan terjadi saat seseorang memerlukan data dari tumpukan 

arsip ketika dibutuhkan, terutama arsip yang sudah lama. Pentingnya arsip bagi 

dosen di perguruan tinggi pun sangat riskan, misalkan saja arsip untuk pengurusan 

Jenjang Jabatan Akademik (JJA) dosen dan arsip-arsip untuk pengurusan Beban 

Kerja Dosen (BKD). Hal ini akan menjadi teramat sulit mengingat banyaknya 

dosen yang tidak memiliki kemampuan dalam pengelolaan arsip yang baik. Dosen 

pada setiap perguruan tinggi harus mengarsipkan setiap bukti dosen melakukan 

kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, menjadi panitia 

di perguruan tinggi, mengikuti seminar terkait bidang ilmu, dimana hal tersebut 

menjadi bagian dari tri dharma perguruan tinggi. 

Data-data berupa arsip ini harus disimpan dengan sebaik mungkin karena 

merupakan bukti otentik jika suatu saat data dari arsip tersebut diperlukan. Akan 

tetapi, muncul masalah tentang berapa lama sebuah arsip harus disimpan dalam 

ruang arsip seiring berjalannya waktu yang menyebabkan volume dari arsip kian 
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meningkat. Jika penyimpanan arsip masih dilakukan secara manual, maka 

dibutuhkan ruang besar untuk penyimpanan arsip tersebut. Selanjutnya, perlu 

diperhatikan kondisi keamanan dari ruang tersebut untuk menghindari kerusakan 

atau kehilangan arsip dimana jika hal itu terjadi akan sulit untuk mencari 

gantinya. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini dapat dibangun sebuah sistem 

yang dapat menyimpan arsip dalam bentuk digital sehingga ruang penyimpanan 

arsip bukan lagi hal yang perlu dikhawatirkan, selain itu pencarian arsip juga 

menjadi lebih mudah dan juga menjadi cadangan data alternatif.  

Akan tetapi, muncul masalah tambahan, dikarenakan arsip digital yang 

disimpan di suatu server, maka masalah keamanan atau lokasi file arsip yang 

tersimpan di server menjadi perhatian. Arsip digital yang diupload oleh dosen, 

seharusnya hanya dapat diakses dan diketahui oleh dosen yang bersangkutan, 

jangan sampai dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Hal ini dapat 

diatasi dengan mengkodekan url akses ke file arsip digital dosen tersebut, salah 

satunya dengan algoritma base64. 

Algoritma base64 merupakan salah satu algoritma untuk Encoding dan 

Decoding suatu string ke dalam format ASCII, yang didasarkan pada bilangan 

dasar 64 atau bisa dikatakan sebagai salah satu metoda yang digunakan untuk 

melakukan encoding (penyandian) terhadap data binary. Penelitian terkait 

penggunaan base64 antara lain penelitian Ros Minarni[1] pada tahun 2019 

berjudul “Implementasi Algoritma Base64 untuk Mengamakan SMS pada 

Smartphone”, penelitian R. Aulia, dkk.[2] pada tahun 2018 berjudul “Penerapan 

Kombinasi Algoritma Base64 Dan Rot47 Untuk Enkripsi Database Pasien Rumah 

Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem”, penelitian O. K. Sulaiman, dkk.[3] pada 

tahun 2020 berjudul “Base64 Sebagai Kunci Keamanan pada One Time Pad 

(OTP)”, penelitian Supiyandi, dkk.[4] pada tahun 2020 berjudul “Implementasi 

dan Penggunaan Algoritma Base64 dalam Pengamanan File Video”, dan 

penelitian E. Gunadhi, dkk.[5] pada tahun 2017 berjudul “Penerapan Kriptografi 

Base64 Untuk Keamanan URL (Uniform Resource Locator) Website Dari 

Serangan SQL Injection”. Penelitian mereka menghasilkan kesimpulan bahwa 
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algoritma base64 dapat mengkodekan suatu string baik melalui proses enkripsi 

dan dekripsi dengan keberhasilan 100%. 

Tetapi, jika murni menggunakan algoritma base64, ada kekhawatiran arsip 

pribadi dosen tersebut bisa masih diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan, 

sehingga peneliti menambahkan karakter acak agar lebih baik di sisi 

keamanannya. Untuk itu, peneliti mengambil judul penelitian “Penerapan 

Algoritma Base64 dengan Penambahan Karakter Acak Pada Aplikasi Arsip 

Pribadi Digital Dosen ISB Atma Luhur”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi arsip pribadi digital dosen 

ISB Atma Luhur? 

2. Bagaimana menerapkan algoritma Base64 dengan penambahan karakter 

acak pada aplikasi arsip pribadi digital dosen ISB Atma Luhur? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan algoritma Base64 dengan 

penambahan karakter acak pada aplikasi arsip pribadi digital dosen ISB Atma 

Luhur. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Dosen ISB Atma Luhur dapat menyimpan arsip digital pribadi 

menggunakan aplikasi yang dibangun, sehingga lebih memudahkan dan 

lebih mengefisienkan waktu dalam pengelolaan arsip digital pribadinya 

dalam keperluan penyusunan laporan Beban Kerja Dosen (BKD) dan 

Jenjang Jabatan Akademiknya (JJA). 
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2. Keamanan terhadap akses ke file arsip digital pribadi yang diupload oleh 

dosen ISB Atma Luhur dapat terjaga sehingga tidak disalahgunakan oleh 

pihak yang tidak berkepentingan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, batasan masalah 

pada penelitian ini antara lain:  

1. File arsip digital pribadi dosen yang dimaksud pada penelitian ini hanya 

mendukung file gambar yang berekstensi jpg, gif, dan png. 

2. Pengujian kebutuhan fungsional aplikasi dilakukan oleh 10 orang responsen 

yang berasal dari dosen ISB Atma Luhur menggunakan Google Form. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui kerangka keseluruhan penulisan laporan penelitian ini, 

penulis menjabarkannya menjadi sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori yang 

mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. Landasan 

teori dapat berupa definisi-definisi atau model yang langsung 

berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti.  

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan membahas metodologi penelitian dengan model 

prototipe, metode OOP, pemodelan sistem menggunakan UML, dan 

penjelasan algoritma base64 dengan penambahan karakter acak. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil 

solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem (digambarkan 

dengan UML), perancangan sistem (rancangan layar aplikasi), hasil 

implementasi aplikasi web, dan pengujian. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan mengenai apa saja yang telah dihasilkan 

dan saran-saran alternatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 

kualitas penelitian. 

 

 

  


