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BAB  1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang  Masalah 

 Pada  masa-masa  ini  manusia  menuju  kepada  peradaban  

berteknologi tinggi  atau  lebih  sering  disebut  hi-tech.  

Perkembangan  teknologi  ini  akan  selalu  beriringan  dengan  

perkembangan  teknologi  komputer  yang  telah  dirasakan  

disetiap  sendi  kehidupan  manusia.   

Jaringan  komputer  merupakan  bagian  yang  sangat  besar  

fungsi  dan  kegunaan  dalam  perkembangan  di  masa-masa  ini. 

Kemajuan sistem informasi memiliki banyak keuntungan dalam 

kehidupan manusia, tapi aspek negatifnya juga banyak terjadi, 

seperti kejahatan computer, yang meliputi pencurian, penipuan, 

pemerasan, dan banyak lainnya. Jatuhnya informasi ketangan 

pihak lain dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi. 

Adapun ancaman keamanan terhadap informasi adalah :  

• Interruption adalah penghentian semantara. Jadi secara 

umum interruption merupakan gangguan yang mengacu 

pada situasi dimana layanan atau data tidak tersedia, tidak 

dapat digunakan untuk sementara. Contoh interupsi adalah 

ketika file tidak dapat digunakan akibat hardisk di rusak atau 
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kabel telekomunikasi dipotong. Dalam pengertian ini, pihak 

yang tidak bertanggung jawab mencoba untuk membuat 

layanan tidak dapat di akses oleh pihak lain. 

• Interception berarti pencegatan atau penyadapan. Jadi 

interception merupakan ancama terhadap kerahasiaan 

(secrecy). Ancaman ini mengacu pada situasi bahwa pihak 

yang tidak sah telah memperoleh akses ke layanan atau 

data, sebuah contoh, tempat intersepsi komunikasi antara 

kedua pihak telah terdengar oleh pihak lain. Interception juga 

terjadi ketika data secara ilegal disalin. Misalnya, informasi 

yang ada disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 

atau mencopy data secara tidak sah. 

• Modification berarti tindakan untuk mengubah suatu hal. 

Modification merupakan ancaman terhadap integritas, yang 

melibatkan perubahan data atau gangguan terhadap 

perintah sehingga isi dari data tersebut tidak sesuai dengan 

aslinya. Contoh dari ancaman ini termasuk mencegat dan 

mengubah data yang di kirimkan dan diubah menjadi 

keinginan pihak yang tidak bertanggung jawab. 
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• Fabrication berarti dugaan pemalsuan bukti, merupakan 

ancaman terhadap integritas. Orang yang tidak berhak, 

berhasil meniru dan memalsukan suatu informasi yang ada 

sehingga orang yang menerima informasi tersebut 

menyangka informasi tersebut berasal dari orang yang 

dikehendaki oleh si penerima informasi tersebut.  Sebagi 

contoh, orang yang tidak bertanggung jawab memasukkan 

pesan-pesan atau data palsu ke dalam file. 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Gambaran Ancaman Keamanan 

Interception, interruption, modification dan fabrication 

masing-masing dapat dilihat sebagi bentuk pemalsuan data. 

Masalah keamanan merupakan salah satu aspek terpenting dari 

sebuah sistem informasi atau sistem jaringan komputer. Masalah 

keamanan sering kali kurang mendapat perhatian dari para 

perancang dan pengelola sistem informasi. Seringkali masalah 

keamanan berada di urutan setelah tampilan, atau bahkan di urutan 

terakhir dalam daftar hal-hal yang di anggap penting. Apabila 
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mengganggu performansi dari sistem, sering kali masalah 

keamanan tidak begitu diperdulikan bahkan ditiadakan.  

Dalam  tugas  akhir  ini  penulis  mencoba  menggunakan 

kombinasi Metode Kriptografi Vigenere Cipher dan Caesar Cipher  

sebagai salah satu cara untuk pengamanan data. Tugas akhir ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi tentang 

keamanan sistem jaringan dan dapat membantu para perancang 

atau pengelola sistem tentang pengamanan data. 

1.2  Maksud  dan  Tujuan 

Maksud dari penyusunan tugas akhir ini adalah merancang 

sebuah perangkat lunak yang digunakan sebagai pengaman data 

baik untuk user ke user lain ataupun sebaliknya.  

Tujuannya untuk dapat memberikan pengamanan data 

pesan berupa teks dari user A (pihak pertama) ke user B (pihak ke 

dua). 

1.3   Batasan Masalah 

• Perangkat lunak ini dibuat dengan menggunakan bahasa 

Pemrograman Java. 

• Perangkat lunak ini dirancang untuk pengamanan data yang 

dikhususkan pada jaringan, dengan data pesan berupa teks 

(bukan gambar, audio, ataupun movie).  
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• Dalam pengenkripsian pesan ataupun pendekripsian pesan 

menggunakan metode kriptografi yaitu Vigenere Cipher dan 

Caesar Cipher. 


