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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial pasti harus saling berinteraksi baik antara 

sesama manusia maupun dengan lingkungan disekitarnya.  Tujuan dari interaksi 

tersebut adalah mendapatkan informasi yang berguna baik bagi dirinya sendiri 

maupun lingkungan sekitarnya. Menurut Raymond Mc.leod, mengungkapkan 

bahwa informasi adalah "data yang sudah diolah menjadi bentuk yang memiliki 

arti bagi penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau 

mendatang".

Di era teknologi yang pesat saat ini, penyampaian pesan (informasi) dapat 

dilakukan tidak hanya dengan tatap muka tapi juga menggunakan media 

elektronik seperti HP, televisi, smartphone, dll.  Setiap orang bisa berkomunikasi 

untuk memberikan informasi dengan orang lain tanpa memandang jarak dan 

waktu.   Hal ini tentunya cukup memudahkan manusia untuk menyampaikan 

informasi (pesan) dengan cepat dan efisien.

Dalam penyampaian informasi, informasi yang diberikan dapat bersifat umum, 

penting bahkan rahasia tergantung jenis informasi yang diberikan.  Dalam 

informasi yang bersifat umum dan penting, pemberi pesan (informasi) hanya 

menyampaikan informasi itu tanpa memandang siapa yang akan menerima 

informasi tersebut atau untuk publikasi umum.  Tetapi untuk informasi yang 

bersifat rahasia, pemberi pesan hanya memberikan pesan untuk orang tertentu dan 

tidak boleh diketahui orang lain.  Hal ini tentunya cukup menyusahkan pemberi 

pesan untuk menyampaikan informasi tersebut tanpa diketahui orang lain.  

Ditambah lagi di era ini banyak sekali penyadapan terhadap setiap isi pesan oleh 
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pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak yang hanya ingin mendapat 

keuntungan dari bocornya informasi tersebut.  

Salah satu solusinya adalah dengan pemberian sandi atau kode di pesan 

tersebut agar hanya orang yang mengirim dan penerima saja yang dapat mengerti 

isi dari pesan tersebut.   Pemberian sandi atau kode terhadap suatu pesan tersebut 

sering dikenal dengan istilah Kriptografi.  Kriptografi sendiri adalah salah satu 

pelajaran (mata kuliah) yang diajarkan di bangku kuliah jurusan komputer.  

STMIK Atma Luhur sebagai salah satu kampus yang memfokuskan ke jurusan 

komputer sudah pasti akan mempelajari tentang Kriptografi.

Tapi dalam teorinya sendiri, untuk menyandikan dan menterjemahkan suatu 

informasi dibutuhkan logika yang kuat untuk dapat mengubah informasi tersebut.  

Selain itu jika dikerjakan secara manual, dibutuhkan waktu yang cukup lama 

untuk dapat mengubah informasi tersebut.   

Dengan melihat permasalahan diatas maka untuk skripsi ini mengambil sebuah 

judul,”APLIKASI PENGAMANAN SMS MENGGUNAKAN ALGORITMA 

CEASAR CHIPER BERBASIS ANDROID.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka  bisa disimpulkan suatu masalah yaitu  

ketika mengirimkan suatu informasi berbentuk SMS yang bersifat rahasia dirasa 

kurang aman karena adanya kemungkinan penyadapan informasi sehingga 

dibutuhkan suatu alat atau aplikasi untuk membantu pengamanan informasi 

tersebut agar informasi tersebut dapat sampai ke penerima dengan aman. 

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah :
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a. Untuk menerapkan teori kriptografi yang dipelajari ke dalam bentuk java 

sehingga bisa dieksekusi di android. 

b. Agar pemakai aplikasi ini dapat dengan mudah dan cepat mengirim informasi 

rahasia.

c. Agar informasi yang diberikan dapat sampai ke tujuan dengan aman tanpa 

diketahui orang lain

1.4 Batasan Permasalahan

Agar tidak melenceng dari permasalahan yang ada, beberapa batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Informasi yang di sandikan berupa pesan teks SMS.

b. Sandi yang digunakan di aplikasi ini yaitu sandi ceasar chipper menggunakan 

kode ASCII.

c. Hanya bisa menggunakan kunci satu digit.

d. Hanya bisa menyandikan hingga 18 huruf (character).

e. Untuk karakter z hanya bisa disandikan dengan kunci dibawah angka 5.

f. Untuk karakter y hanya bisa disandikan dengan kunci dibawah angka 6.

g. Untuk karakter x hanya bisa disandikan dengan kunci dibawah angka 7.

h. Untuk karakter w hanya bisa disandikan dengan kunci dibawah angka 8.

i. Untuk karakter v hanya bisa disandikan dengan kunci dibawah angka 9.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Kepustakaan 

Teori yang dibutuhkan  didapat melalui pencarian data yang dibutuhkan 

melalui buku-buku dan dokumen yang tersedia di Perpustakaan, web, maupun 

toko buku.



4

b. Analisis Sandi ke program java

Setelah data berhasil didapatkan, maka perlu dianalisis apa saja logika yang 

digunakan untuk membuat dan memecahkan sandi dan mengubah hasil logika 

tersebut ke bahasa java.

c. Perancangan interface aplikasi

Setelah berhasil menganalisis logika dan mengubahnya ke bentuk kodingan 

java maka  dirancanglah suatu tampilan interface yang dapat memudahkan 

pengguna aplikasi memanfaatkan aplikasi tersebut.

d. Implementasi aplikasi

Setelah semua tahap dilakukan mulai dari analisis, perancangan, dan desain 

interface dilakukan, maka aplikasi tersebut dicoba untuk memastikan apakah 

logika yang ada di dalam aplikasi sudah benar sesuai dengan logika yang ada 

di teori dengan menggunakan Black Box.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan skripsi ini disusun menurut sistematika Penulisan/pelaporan 

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan 

pemasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi mengenai penjelasan teori-teori mengenai sandi yang diambil, serta 

program yang akan digunakan dalam pengerjaan skripsi aplikasi ini.
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Bab III PEMODELAN PROYEK

Berisi mengenai pemodelan proyek dalam membangun program, seperti tujuan 

dan sasaran proyek, identifikasi stakeholder, penjadwalan proyek, dan rencana 

anggaran biaya pembuatan program.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum objek penelitian/perusahaan, 

analisis logika sandi ke java, rancangan tampilan program, dan implementasi 

program untuk memastikan program sudah berjalan dengan benar menggunakan 

black box.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari skripsi yang dilakukan pada laporan 

skripsi ini.


