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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang  menjadi 

alasan dari topik penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang diperoleh, maka 

ditentukan batasan masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan. Selanjutnya 

dijelaskan juga tahap-tahap penelitian dan metode penelitian yang digunakan. 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Beberapa tahun belakangan ini internet telah mengubah cara dan 

bagaimana kita berkomunikasi dan berbisnis. Cara berkomunikasi menggunakan 

internet salah satunya menggunakan e-mail. E-mail telah menjadi cara utama 

untuk berkomunikasi dan berbisnis menggantikan surat-menyurat secara 

tradisional. Walaupun e-mail menjadi cara utama dalam berkomunikasi dan 

berbisnis menggunakan internet, e-mail masih membutuhkan jeda waktu untuk 

menyampaikan pesan/informasi ke penerima sehingga dibutuhkan cara 

berkomunikasi yang real-time. Maka dibuatlah aplikasi Instant Messenger (IM) 

yang dapat berkomunikasi secara real-time. Pada umumnya Instant Messenger 

lebih praktis digunakan karena user hanya perlu memilih user yang terdapat pada 

daftar user untuk diajak berkomunikasi, maka masyarakat dan perusahaan banyak 

menggunakan Instant Messenger sebagai sarana komunikasi.  

Informasi yang dikirim dapat bersifat sensitif dipertukarkan selama sesi 

Instant Messenger (IM) dan sering dikelola dengan sistem yang tidak aman. 

Informasi  sensitif tersebut dapat berupa informasi pribadi maupun informasi 

perusahaan/bisnis. Sangat mudah bagi seseorang untuk melakukan sebuah 

serangan eavesdropping dan modification pada percakapan yang dilakukan antara 

pengguna Instant Messenger (IM). 

Seorang eavesdropper yang telah berhasil melakukan eavesdropping 

berpotensi melakukan analisa terhadap informasi yang diambil dan dapat 
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digunakan untuk tujuan jahat seperti memaparkan informasi rahasia, mengganggu 

bisnis korban, membuat perselisihan dan menghilangkan kepercayaan pelanggan.  

Banyak cara yang dapat digunakan dalam menanggulangi eavesdropping 

atau modification, salah satu cara yang dapat digunaka yaitu enkripsi. Dalam 

penelitian tugas akhir ini algoritma enkripsi yang digunakan adalah Blowfish. 

Algoritma enkripsi Blowfish digunakan karena algoritma ini belum pernah 

terpecahkan dan mudah diimplementasikan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam pengamanan aplikasi Instant 

Messenger terdapat beberapa permasalahan, diantaranya:  

1. Bagaimana cara mengamankan aplikasi Instant Messenger dari serangan 

eavesdropping? 

2. Bagaimana memastikan informasi/pesan yang dikirim oleh aplikasi Instan 

Messenger tidak diubah? 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari pembuatan tugas akhir ini adalah untuk memodifikasi 

aplikasi instant messenger (chatting) yang bernama Aplydroid Messenger agar 

menjadi aplikasi chatting yang lebih aman  dan sebagai salah satu syarat kelulusan 

dijurusan Teknik Informatika Universitas Widyatama. Dengan adanya beberapa 

permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membangun aplikasi Instant Messengger yang dapat menanggulangi 

serangan eavesdropping dan modification. 

2. Membangun aplikasi Instant Messenger yang lebih aman, sehingga 

pengguna dapat merasa lebih aman dalam melakukan pertukaran 

informasi/pesan. 
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1.4. Batasan Masalah 

Laporan ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh di dalam 

penelitian, baik yang dari bimbingan dosen, masukan dari pihak-pihak terkait atau 

referensi dari sumber lain. Sehubungan dengan luasnya permasalahan yang ada, 

maka penelitian ini diberi batasan sebagai berikut: 

a. Informasi yang dikirim dalam aplikasi Beep Boop Messenger hanya 

simbol yang  terdapat pada tabel ASCII. 

b. Pengguna sudah menentukan kunci kriptografi dengan lawan chatting-nya 

sebelum menggunakan aplikasi. 

c. Pengujian user friendly terhadap aplikasi tidak dilakukan. 

d. Pengujian dilakukan secara black box. 

e. Pengujian dan implementasi aplikasi menggunakan emulator android 

gingerbread (Android versi 2.3). 

f. Pengamanan terhadap server menggunakan cleaning dan tidak dibahas 

lebih lanjut dalam laporan tugas akhir ini. 

 

1.5. Metode Pengembangan 

Tugas Akhir ini terdiri dari 6 tahap yaitu studi literatur, requirements, 

analysis, design, implementation, dan testing, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Studi literatur 

Tahap ini dilakukan untuk mencari literatur yang menjelaskan berbagai 

konsep yang digunakan dalam penelitian. Konsep tersebut yaitu bagaimana 

aplikasi chatting bekerja pada umumnya, cara kerja algoritma 

enkripsi/dekripsi Blowfish, dan cara mengembangkan aplikasi yang 

menggunakan sistem operasi Android. Dalam penelitian ini dipelajari juga 

metode pengembangan perangkat lunak yaitu UML. 

2. Requirements  

Pada tahap ini dilakukan analisa bagaimana user menggunakan aplikasi yang 

sudah ada, sehingga dapat dirumuskan dan direncanakan kebutuhan dari 

sistem yang akan dikembangkan.  
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3. Analysis  

Pada tahap ini dilakukan analisa proses-proses yang terdapat pada sistem 

yang sudah ada, menganalisa bagaimana enkripsi/dekripsi Blowfish bekerja 

dan diterapkan pada aplikasi yang akan dikembangkan. Dalam tahap ini 

dilakukan juga analisa kemungkinan serangan yang terjadi dan analisa 

terhadap pengamanan tersebut. 

4. Design  

Mendesain arsitektur aplikasi yang akan dibangun, mendesain prosedur 

pengamanan dengan menggunakan algoritma enkripsi dan dekripsi Blowfish 

pada aplikasi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan pada tahap analysis. 

5. Implementation 

Dalam tahap ini dilakukan implementasi rancangan yang telah dibuat. 

Implementasi ini berupa pengembangan source code dan penambahan 

prosedur pengamanan dengan mengimplementasikan algoritma enkripsi dan 

dekripsi Blowfish. 

6. Testing 

Dalam tahap ini dilakukan uji coba sistem yang telah dikembangkan dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah terdapat bug atau error yang terdapat pada 

aplikasi yang telah dikembangkan atau tidak. 

  

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB satu adalah pendahuluan, bab ini membahas mengenai Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan, Batasan Masalah, 

Metode Pengembangan dan Sistematika Penulisan 

BAB dua adalah landasan teori, bab ini berisi tentang uraian teori-teori 

yang mendukung dalam penelitian yaitu teori tentang aplikasi, instant messenger 

(chatting), kriptografi, algoritma enkripsi Blowfish, sistem operasi Android, 

teknologi J2ME, metode rekayasa perangkat lunak dengan USDP, perancangan 

sistem dengan UML, flowchart, dan eavesdropping. 



I-5 

 

 

 

BAB tiga adalah analisis instant messenger Aplydroid Messenger, bab 

ini membahas mengenai permasalahan chatting, deskripsi sistem chatting, analisis 

kemungkinan serangan yang terjadi, dan solusi dari serangan tersebut. 

BAB empat adalah perancangan Beep Boop Messenger, bab ini 

membahas tahapan perancangan aplikasi yang akan dikembangkan, perancangan 

basis data, perancangan antarmuka, dan perancangan menu. 

BAB lima adalah model implementasi dan pengujian, bab ini 

menyajikan implementasi yang dilakukan berdasarkan perancangan yang telah 

dipersiapkan. Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab yang membahas mengenai 

algoritma proses-proses utama, lingkungan implementasi dan pengujian sistem. 

BAB enam adalah penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap 

aplikasi yang telah dikembangkan. 

 


