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BAB I
PENDAHULUAN

 LATAR BELAKANG MASALAH
Berkomunikasi satu sama lain merupakan salah satu sifat dasar manusia sejak ada di muka bumi ini. Bagi manusia komunikasi berfungsi sebagai sarana untuk saling memahami satu sama lain. Cara manusia berkomunikasi dari zaman dulu sampai sekarang terus mengalami proses perkembangan. Salah satu sarana komunikasi manusia adalah tulisan. Sebuah tulisan berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada pembacanya. Pesan itu sendiri merupakan suatu informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya.
 Jika kita ingin bertukar pesan atau informasi kepada orang lain, maka kita tentu ingin pesan yang kita kirim tidak dibaca oleh orang yang tidak berhak dan sampai ke pihak yang dituju dengan aman. Sebab, mungkin saja pesan yang dikirim berisi sesuatu yang rahasia sehingga jika pesan rahasia dibaca oleh pihak lawan atau pihak yang tidak berkepentingan, maka bocorlah kerahasiaan pesan yang dikirim. Ini adalah masalah keamanan pesan yang dinamakan kerahasiaan (confidentiality atau privacy). Sebelum ditemukannya media untuk mendokumentasikan suatu informasi, pengiriman pesan atau informasi dari satu tempat ke tempat lain sudah terjadi. Dengan berkembangnya cara pengiriman pesan, berkembang pula cara menyembunyikan pesan dan cara bagaimana agar orang lain tidak mengetahui isi pesan walaupun pesan tersebut sudah ditemukan. 
Ada beberapa cara melakukan pengamanan data, salah satu diantaranya adalah kriptografi. Dengan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membuat sebuah sistem pengamanan data untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dengan menggunakan sistem metode kriptografi dengan judul peneliti adalah “Sistem Keamanan Data Dengan Menggunakan Metode OTP dan ECB”

 RUMUSAN MASALAH
Perumusan masalah yang akan dibahas pada karya tulis ini adalah menerapkan sistem metode Enkripsi OTP (One-Time Pad) dan ECB (Electronic Code Book) sebagai salah satu bagian dari metode kriptografi untuk pengamanan data. Sehingga dalam penerapannya data atau informasi yang terkandung di dalamnya yang sifatnya rahasia dapat terlindungi dengan dilakukannya proses pengenkripsian kepada informasi tersebut.

 RUANG LINGKUP
Adapun ruang lingkup yang akan peneliti bahas dalam Aplikasi ini adalah :
	Sistem mampu melakukan pengamanan data melalui proses Enkripsi-Dekripsi menggunakan metode OTP dan ECB.
	Sistem Pengenkripsian data menggunakan Algoritma Xor (exclusive-or) menggunakan kode ASCII 128 bit yang akan diubah kedalam bentuk kode biner bernotas HEX. 
	Informasi dan kode kunci yang akan dienkripsi dapat dimasukkan melalui tulis langsung ataupun menggunakan file. 
	Menyediakan key-generator (penghasil kunci) yang bersifat random (acak) untuk metode enkripsi OTP.
	Mampu mengenkripsi data atau informasi yang berbentuk karakter dengan ekstensi file seperti : *.doc, *.txt, *.rtf, *.word, tabel yang berisikan karakter pada Microsoft Excel 97-2003.

 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan karya tulis ini adalah untuk membantu mengamankan data atau informasi yang bersifat rahasia agar informasi yang terkandung di dalammnya tidak diketahui orang yang tidak berkepentingan sehingga memudahkan kelancaran pengiriman informasi dan juga sebagai prasyarat kelulusan peneliti dalam menyelesaikan skripsi.


