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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Berbagai macam layanan komunikasi tersedia di internet, diantaranya adalah web, e-mail, milis, newsgroup dan sebagainya. Dengan semakin maraknya orang memanfaatkan layanan komunikasi di internet tersebut, maka permasalahan pun bermunculan,  apalagi ditambah dengan adanya hacker dan cracker. Banyak orang kemudian berusaha menyiasati bagaimana cara mengamankan informasi yang dikomunikasikannya, atau menyiasati bagaimana cara mendeteksi keaslian dari informasi yang diterimanya. Oleh karena itu ilmu kriptografi dipelajari untuk menjaga keabsahan atau keaslian (authentication) informasi yang akan dikirim pada saat berkomunikasi.
Kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat yang lain. ada dua macam ilmu kriptografi yang telah diterapkan yaitu kriptografi klasik dan kriptografi modern. 
Kriptografi modern merupakan suatu perbaikan yang mengacu pada kriptografi klasik. Pada kriptografi modern terdapat berbagai macam algoritma yang dimaksudkan untuk mengamankan informasi yang dikirim melalui jaringan komputer. Algoritma kriptografi modern terdiri dari dua bagian yaitu algoritma simetris dan algoritma asimetris. Algoritma simetris adalah algoritma yang menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsinya. Sedangkan algoritma asimetris menggunakan kunci publik, dengan arti kata kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi berbeda.
Salah satu metode kriptografi modern yang menggunakan algoritma simetris adalah algoritma ARCFOUR (RC4). Algoritma ini adalah cipher aliran yang digunakan secara luas pada sistem keamanan seperti protocol SSL (Secure Socket Layer). 
Rumusan Masalah
Maksud dari pembuatan karya ilmiah ini adalah untuk memberikan pandangan bahwa masalah keamanan merupakan suatu aspek penting dalam membangun sebuah aplikasi berbasis jaringan komputer. Salah satunya adalah aplikasi Electronic Mail (e-mail) yang menggunakan metode enkripsi dan dekripsi untuk menjaga keaslian pesan yang dikirim. 
Ruang Lingkup
Untuk mencegah adanya perluasan masalah dan pembahasan yang terlalu kompleks, maka dibutuhkan penjelasan mengenai ruang lingkup masalah. Ruang lingkup masalah dalam tugas akhir ini adalah : 
	Akan dibuat sebuah aplikasi tambahan (add-in) pada MS Outlook yang dapat meng-enkripsi dan men-dekripsi pesan pada saat berkomunikasi via e-mail.
	Dengan menggunakan kunci simetris yaitu kunci untuk enkripsi dan dekripsi pesan adalah sama.
	Jika aplikasi ini tidak diinstall pada MS Outlook, maka user tidak dapat membaca pesan asli yang dikirim.

Proses penyembunyian pesan tersebut menggunakan  Metode RC4 dengan basis bilangan ASCII 256 karakter.
Tujuan 	
Tujuan  penyusunan Karya Ilmiah ini adalah :
Membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk menjaga kerahasian dan keaslian pesan saat melakukan komunikasi via e-mail dengan metode enkripsi dan dekripsi dengan algoritma RC4.


