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BAB I 
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Penggunaan bahasa pemrograman PHP untuk membuat aplikasi berbasis web yang dinamis saat ini telah banyak dijumpai. Beberapa situs terkenal seperti friendster.com,detik.com, sctv.co.id juga menggunakan bahasa pemrograman ini untuk membuat aplikasi berbasis webnya.PHP dikenal banyak orang sebagai bahasa pemrograman yang mudah dipelajari juga mempunyai kelebihan dalam kecepatan akses dan sifatnya yang opensource.Hal tersebut membuat PHP sebagai salah satu bahasa pemrograman yang digemari selain bahasa pemrograman java.Seperti pada kebanyakan bahasa pemrograman web yang lain, source code yang dibuat dengan bahasa PHP juga tersimpan dalam bentuk plain text di server. 
Berbeda dengan bahasa Java yang memungkinkan source codenya untuk di compile terlebih dahulu sebelum dijalankan. Kondisi inilah yang membuat source code PHP tidak aman.Sebenarnya para pengembang bahasa pemrograman PHP telah mengembangkan Zend Encoder yang berfungsi untuk menyembunyikan plain text source code PHP. Namun aplikasi ini berbayar sehingga sedikit menyulitkan. Selain Zend Encoder terdapat banyak aplikasi berbayar lain yang mempunyai tujuan sama dapat dicari di Internet, diantaranya : PHTML Encoder, CodeLock.Salah satu cara untuk menyembunyikan source code PHP diantaranya dapat menggunakan skema encoding base64. Pustaka skema encoding ini telah tersedia secara default pada PHP, sehingga aplikasi sederhana untuk menyembunyikan source code PHP dapat dikembangkan sendiri.

Rumusan Masalah
Perlunya membangun Aplikasi PHP Enconder yang mudah dikembangkan dan telah tersedia didalam program PHP itu sendiri dengan memanfaatkan MIME Base64,dan hasilnya diharapkan dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dihadapi oleh progremer web dengan implementasi php.

Ruang Lingkup
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, permasalahan yang dihadapi hanya dikhususkan pada masalah menyembunyikan plain text source code PHP. Sebenarnya aplikasi PHP Enconder dapat dibuat sendiri dengan memanfaatkan base64 encoding yang telah tersedia pada library PHP. Dengan menggunakan base64 encoding dapat mengubah source code PHP menjadi teks yang telah di encode dengan menggunakan MIME base64. Dengan demikian source code tersebut tidak dengan mudah begitu saja dibaca oleh orang yang tidak berhak.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan aplikasi enkripsi MIME Base64 ini adalah adalah sebagai berikut :
	Desain aplikasi enkripsi Base64 yang menyembunyikan source code PHP sehigga source code tersebut tidak dengan mudah begitu saja dibaca oleh orang yang tidak berhak dan orang yang ingin mencuri source code aplikasi yang kita buat.

Diharapkan dapat membantu meningkatkan keamanan sebuah website sebagai salah alternatif dari beberbagai teknik pengamanan yang ada. 
Membantu programming php untuk melindungi hasil karyanya dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.



Batasan Masalah

Dalam aplikasi ini hanya akan melakuakan enkripsi dan dekripsi dengan metode Mime Base64 pada pada file php serta memberikan informasi dan solusi berupa pengamanan website, dan pencegahan pencurian data dari web yang kita bangun atau kelola sesuai dengan buku refrensi yang digunakan oleh penulis. 













