
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Tujuan 

Skripsi ini bertujuan merancang dan membuat sistem yang mampu mengambil data 

teks untuk dienkripsi dan dekripsi untuk meningkatkan keamanan informasi suatu data dari 

pihak yang tidak bertanggung jawab. 

 

1.2 Latar Belakang 

Di era modern sekarang ini, banyak orang bisa dengan mudah mendapatkan akses 

internet di manapun keberadaannya, baik di dalam area kampus, perkantoran maupun 

sampai ke tempat-tempat diskusi umum. Hal ini membuat dunia komputer semakin tidak 

mengenal batas ruang dan waktu.  

Selain itu orang jaman sekarang juga banyak memiliki akun, baik sosial media 

ataupun akun lainnya, dan biasanya mereka mencatat semua password-password mereka 

dalam sebuah notepad atau catatan dalam bentuk tertulis. Padahal dalam kebiasaan sehari-

hari kebanyakan orang biasanya menggunakan internet untuk mengakses akun mereka atau 

digunakan untuk mencari suatu informasi atau saling bertukar/kirim mengirim data untuk 

menghemat biaya dan waktu. Tentu hal ini merupakan peluang bagi orang-orang yang tidak 

berhak misalnya hacker untuk mengambil atau bahkan mengubah informasi pemilik akun 

dengan membuka notepad atau catatan yang berisi password-password. Tentu hal tersebut 

akan sangat merugikan bagi pemilik akun. 

Oleh sebab itu masalah keamanan suatu data merupakan aspek penting dari suatu 

sistem informasi. Jika data tersebut bersifat penting maka data tersebut harus diberikan 

keamanan khusus agar orang yang tidak bertanggung jawab tidak dapat mengerti mengenai 

data tersebut. Untuk mengatasi hal itu maka perlu dilakukan enkripsi data agar data aman. 
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1.3 Gambaran Sistem 

Gambar 1.1 menunjukan use case diagram yang digunakan dalam skripsi ini secara 

keseluruhan. 

 

Gambar 1.1. Use Case Diagram Sistem 
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Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa sistem pertama kali akan menampilkan 

FormLogin kemudian user memasukan username dan password lalu sistem akan 

melakukan pengecekan format password yang diinputkan oleh user apakah sudah benar, 

jika sudah benar maka password beserta username akan diterima dan dilakukan 

pengecekan dengan database agar bisa login dan beralih ke FormData, atau jika user 

merupakan user baru maka dari FormLogin ini bisa beralih ke FormNewUser untuk 

melakukan pembuatan username, password, pertanyaan dan jawaban baru. Sedangkan 

untuk user yang sudah memiliki username tapi lupa password-nya, maka user dapat 

memperoleh passwordnya kembali pada tombol bantuan untuk beralih ke FormBantuan 

dimana pada form ini user akan diminta memberikan username-nya lalu akan diberikan 

pertanyaan yang sudah dibuat saat pembuatan username, setelah itu user diminta untuk 

memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut, jika jawaban dari pertanyaan tersebut benar 

maka sistem akan memberikan password dari username tersebut. 

Sedangkan untuk FormData, user dapat menambahkan nama aplikasi, username 

aplikasi, dan password aplikasi yang akan dienkripsi kemudian disimpan kedalam 

database. Pada FormData juga dapat menampilkan password aplikasi yang telah 

terenkripsi pada database dengan memilih aplikasi mana yang akan didekripsi 

passwordnya. Selain itu pada FormData user juga dapat menghapus nama aplikasi, 

username aplikasi dan password aplikasi yang berada di database dengan memilih 

berdasarkan ID baris yang akan dihapus. 

 

1.4 Spesifikasi Sistem 

Berdasarkan surat tugas dari Fakultas Teknik Elektonika dan Komputer Program 

Studi Sistem Komputer Universitas Kristen Satya Wacana – Salatiga nomor 

01/I.3/FTEK/I/2015 spesifikasi system yang dibuat adalah sebagai berikut : 

1. Input sistem berupa teks maksimal 30 karakter kombinasi huruf dan angka. 

2. Sistem dapat menginput data dan melakukan proses enkripsi dengan metode 

AES untuk Password yang disimpan ke dalam database. 

3. Sistem dapat menampilkan data dan melakukan proses dekripsi dengan metode 

AES untuk Password yang akan ditampilkan dari database. 

4. Sistem dapat menghapus data yang berada di database. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini secara penulisan dibagi menjadi lima bab. Dengan rincian secara umum 

pada tiap bab sebagai berikut : 

 Bab I berisi tentang Tujuan, Latar Belakang, Gambaran Sistem, Spesifikasi 

Sistem, dan Sistematika Penulisan. 

 Bab II berisi tentang pengantar enkripsi dan dekripsi, pengenalan AES beserta 

contoh perhitungannya baik enkripsi maupun dekripsi. 

 Bab III berisi tentang perancangan Database yang digunakan didalam sistem, 

perancangan User Interface, dan cara kerja sistem. 

 Bab IV berisi tentang pengujian hasil perhitungan sistem terhadap teori dan 

pengujian hasil perhitungan sistem terhadap kalkulator AES. 

 Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran. 


