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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Tujuan 

Tugas akhir ini bertujuan untuk merancang sistem yang berfungsi untuk 

memonitoring suhu aquascape dengan menggunakan Arduino Uno dan smartphone 

menggunakan enkripsi Simon dengan jalur data secara nirkabel. 

1.2. Latar Belakang 

Sejalan dengan perkembangan teknologi, muncul pervasive computing. 

Pervasive computing merupakan sebuah bentuk interaksi manusia-komputer yang 

menitikberatkan pada kemampuan komputasi dan komunikasi tetapi berintegrasi 

dengan pengguna pada saat yang bersamaan sehingga menjadi “technology that 

dissapears”, sebuah teknologi yang menghilang dalam arti tidak disadari oleh 

penggunanya karena keberadaannya tidak terpisahkan dan sudah menyatu dalam 

kehidupan sehari – hari.  

Dengan perkembangan yang sangat pesat, timbul pula berbagai kendala yang 

muncul, diantaranya mudahnya memperolah sebuah perangkat lunak yang dapat 

menangkap data – data dari sebuah sistem yang terhubung pada jaringan. Pada jaman 

sekarang ini, selain data penting seperti pin ATM ada pula data penting lainnya yang 

perlu dilindungi tergantung dari seberapa bernilainya data tersebut, termasuk data 

personal. 

Dalam dunia aquascape, untuk menciptakan agar sebuah aquarium menjadi 

sebuah bentuk yang sangat bagus ketika dipandang membutuhkan waktu yang cukup 

lama. Selain itu, terjadinya kerusakan pada sistem dalam aquascape dapat 

berlangsung sangat cepat, salah satunya apabila suhu yang ada dalam aquascape 

tersebut sangat panas akan mengakibatkan tumbuhan dalam aquascape tersebut mati 

dalam waktu hanya beberapa hari.   

Oleh sebab itu masalah keamanan dari sebuah data merupakan aspek penting 

dari suatu sistem informasi. Jika data tersebut bersifat penting maka alangkah 

baiknya jika data tersebut diberikan keamanan agar orang yang tidak bertanggung 
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jawab tidak dapat mengerti untuk apa data tersebut. Dalam tugas akhir ini digunakan 

metode enkripsi Simon untuk mengamankan transfer data yang terjadi saat terjadi 

komunikasi antara smartphone Android dengan media koneksi bluetooth.  

1.3. Spesifikasi Sistem 

Sistem yang dirancang dalam tugas akhir ini memiliki spesifikasi sebagai 

berikut : 

1. Arduino Uno R3 dapat membaca hasil data sensor suhu dan RTC. 

2. Arduino Uno R3 dapat melakukan otomatisasi. 

3. Arduino Uno dapat mengirim data ke smartphone melalui HC-05 

4. Data yang dikirim berupa text file dan juga kunci yang digunakan akan 

berupa text file. 

5. Sistem dapat melakukan enkripsi 32 bit dengan panjang kunci 64 bit, 

enkripsi 48 bit dengan panjang kunci 72 bit atau 96 bit, enkripsi 64 bit 

dengan panjang kunci 96 bit atau 128 bit, enkripsi 96 bit dengan panjang 

kunci 96 bit atau 144 bit dan  enkripsi 128 bit dengan panjang kunci 128 bit, 

192 bit atau 256 bit. 

6. Enkripsi dapat dikatakan berhasil apabila hasil dari 10 skenario pengujian 

sistem sebagai berikut : 

Simon32/64 

Key: 1918 1110 0908 0100 

Plaintext: 6565 6877 

Ciphertext: c69b e9bb 

Simon48/72 

Key: 121110 0a0908 020100 

Plaintext: 612067 6e696c 

Ciphertext: dae5ac 292cac 

Simon48/96 

Key: 1a1918 121110 0a0908 020100 

Plaintext: 726963 20646e 

Ciphertext: 6e06a5 acf156 

Simon64/96 

Key: 13121110 0b0a0908 03020100 

Plaintext: 6f722067 6e696c63 

Ciphertext: 5ca2e27f 111a8fc8 

Simon64/128 

Key: 1b1a1918 13121110 0b0a0908 03020100 

Plaintext: 656b696c 20646e75 

Ciphertext: 44c8fc20 b9dfa07a 
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Simon96/96 

Key: 0d0c0b0a0908 050403020100 

Plaintext: 2072616c6c69 702065687420 

Ciphertext: 602807a462b4 69063d8ff082 

Simon96/144 

Key: 151413121110 0d0c0b0a0908 050403020100 

Plaintext: 746168742074 73756420666f 

Ciphertext: ecad1c6c451e 3f59c5db1ae9 

Simon128/128 

Key: 0f0e0d0c0b0a0908 0706050403020100 

Plaintext: 6373656420737265 6c6c657661727420 

Ciphertext: 49681b1e1e54fe3f 65aa832af84e0bbc 

Simon128/192 

Key: 1716151413121110 0f0e0d0c0b0a0908 0706050403020100 

Plaintext: 206572656874206e 6568772065626972 

Ciphertext: c4ac61effcdc0d4f 6c9c8d6e2597b85b 

Simon128/256 

Key: 1f1e1d1c1b1a1918 1716151413121110 0f0e0d0c0b0a0908 

0706050403020100 

Plaintext: 74206e69206d6f6f 6d69732061207369 

Ciphertext: 8d2b5579afc8a3a0 3bf72a87efe7b868 

7. Pengukuran kecepatan sistem akan dihitung berdasarkan lamanya proses 

enkripsi dan dekripsi. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, 

berikut adalah penjelasan dari kelima bab tersebut. 

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan dijelaskan tujuan dan latar belakang 

permasalahan yang mendasari pembuatan skripsi ini, spesifikasi alat yang akan 

direalisasikan dalam skripsi dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II Dasar Teori, bab ini berisi tentang pembahasan beberapa dasar teori yang 

mendukung pembuatan skipsi. 

BAB III Perancangan Sistem, bab ini berisi tentang penjelasan perancangan 

sistem, yaitu penjelasan perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak 

hingga menjadi sebuah sistem. 

BAB IV Pengujian dan Analisis, pada bab ini akan dijelaskan tentang pengujian 

perangkat keras maupun perangkat lunak yang telah dirancang dan direalisasikan. 

BAB V Penutup, bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran 

pengembangan. 

 


