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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah mengarah ke konvergensi, dengan menggunakan komputer, kita dapat mengirimkan data jarak jauh dengan waktu relatif cepat dan murah. Data dan informasi sangat banyak, baik di internet maupun media penyimpanan digital. Ratusan organisasi seperti perusahaan, pemerintah, bahkan pribadi telah menjadikan informasi atau data sebagai aset yang berharga. Hal ini menyebabkan kerahasiaan data menjadi sangat penting.

Adapun salah satu cara untuk mengamankan data tersebut adalah dengan kriptografi. Kriptografi (cryptography) berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata yaitu kripto dan graphia. Kripto artinya menyembunyikan, sedangkan graphia artinya tulisan. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi, seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data (Menezes, Oorschot and Vanstone, 1996). Kriptografi dapat pula diartikan sebagai ilmu atau seni untuk menjaga keamanan pesan (data atau informasi) dengan cara menyamarkan menjadi bentuk tersandi yang tidak mempunyai makna untuk menjaga kerahasiaan data dari manipulasi informasi, pencurian informasi, dan serangan terhadap informasi. Pesan yang dirahasiakan dalam kriptografi disebut plainteks (plaintext), dan hasil dari penyamaran disebut cipherteks (ciphertext). Proses penyamaran dari plainteks ke cipherteks disebut enkripsi (dari kata encryption) dan proses pembalikan dari cipherteks  menjadi plainteks disebut dekripsi (decryption). Proses enkripsi dan dekripsi memerlukan suatu mekanisme dan kunci tertentu.
Pada penelitian ini, penulis menerapkan algoritma kriptografi Affine Cipher sebagai teknik kriptografi yang mencakup proses enkripsi dan dekripsi. Metode Affine Cipher merupkan salah satu dari jenis metode teknik kriptografi klasik yang mengalikan plainteks dengan sebuah nilai dan menambahkannya dengan sebuah pergeseran.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan yaitu bagaimana untuk membangun suatu aplikasi kriptografi dengan menggunakan metode Affine Cipher yang mampu melakukan proses enkripsi (mengubah pesan asli menjadi tersandi) dan dekripsi (mengembalikan pesan tersandi menjadi pesan asli). 
Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup dalam implementasi tersebut yaitu :
	Implementasi ini mampu melakukan proses enkripsi terhadap file yang berekstensi *.txt (text document) dan *.rtf (Rich Text format).

Implementasi ini mampu melakukan proses dekripsi terhadap file yang berekstensi *.txt (text document) dan file cipherteks yang telah di enkripsi.
Implementasi ini hanya mampu untuk mengenkripsi dan mendekripsi maximal 2000 karakter
Tujuan 
Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk membangun sebuah aplikasi kriptografi dengan menggunakan metode Affine Cipher yang dapat melakukan proses enkripsi  dan dekripsi, dari file text.

