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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia berkomunikasi dengan sesama dalam beraktivitas dan menjalani 

hidup sehari-hari. Manusia berkomunikasi dengan cara yang beragam dan canggih, 

hal ini membedakan manusia dengan makhluk lainnya (Heweet, 2011). Salah satu 

bentuk dasar komunikasi adalah komunikasi tulisan, komunikasi ini dapat berupa 

memo, surat, e-mail, fax, buletin, dan lain sebagainya yang ditransfer melalui tulisan 

atau simbol pada sebuah media (Sukoco, 2007). Seiring dengan berkembangnya 

teknologi, cara manusia untuk berkomunikasi dengan tulisan juga ikut berkembang. 

Jika pada awalnya manusia berkomunikasi dengan cara yang lebih primitif seperti 

surat kertas, sekarang ini banyak alternatif yang tersedia untuk berkomunikasi dengan 

tulisan. Salah satu alternatif untuk berkomunikasi dengan tulisan adalah dengan 

mengirimkan pesan singkat melalui internet atau internet messaging. Menurut 

penelitian The Radicati Group,Inc. (2013), yang berjudul “Internet Messaging 

Market, 2013-2017”, pada Tahun 2013 ini terdapat 3.4 miliar akun instant messaging 

dan akan terus bertambah, hingga pada Tahun 2017 jumlahnya akan mencapai lebih 

dari 4.4 miliar akun. Berbeda dengan surat tradisional yang harus dikirim terlebih 

dahulu melalui pos, pesan singkat melalui internet dapat sampai ke tempat yang ingin 

dituju dengan singkat dan mudah. Kemudahan pengiriman pesan ini tidak lepas 

karena adanya perangkat yang mendukung pengiriman data melalui internet. Untuk 

mengirim data melalui internet, sebuah perangkat harus dilengkapi dengan sistem 
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operasi atau system on chip yang mengatur sistem dari perangkat tersebut dan 

mendukung pengiriman paket data melalui internet. Jenis perangkat dan sistem 

operasi yang dapat melakukan komunikasi dengan perangkat lain melalui jaringan 

internet sangat beragam, salah satunya perangkat mobile dengan sistem operasi 

Android.  

Android yang merupakan sistem operasi berbasis linux, pertama kali 

diciptakan oleh Android Inc., namun pada Tahun 2005 Google Inc. mengakuisisi 

Android Inc. dan sistem operasi Android menjadi milik Google Inc. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan International Data Corporation (2013), didapatkan hasil 

bahwa perangkat mobile dengan sistem operasi Android menguasai 81% pasar 

smartphone dunia pada kuartal tiga tahun 2013, dengan kenaikan sebesar 6,1% dari 

kuartal yang sama pada Tahun 2012. Android yang lebih dikenal dengan sistem 

operasi untuk telepon pintar dan tablet, mempunyai banyak aplikasi yang dapat 

mempermudah kegiatan manusia sehari-hari, dari hal sederhana seperti mengirim 

pesan sampai hal sulit seperti menjadi otak satelit. PhoneSats adalah satelit kecil yang 

dikembangkan oleh NASA dan mempunyai dua versi, versi 1.0 adalah protoype dari 

smartphone satelite dan menggunakan smartphone Android Nexus One dengan versi 

Android 2.3.3, sedangkan versi 2.0 menggunakan smartphone Android Nexus S 

dengan versi Android 2.3.3 (NASA, 2013). Banyaknya aplikasi untuk sistem operasi 

Android tidak lepas dari peran Google sebagai perusahaan internet dalam 

memberikan pelayanan kepada konsumennya. Google mendukung konsumen dan 

ekosistem Android melalui berbagai alat untuk mengembangkan aplikasi Android 

sampai ketersediaan pelayanan server untuk aplikasi Android itu sendiri. Contoh 
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pelayanan server yang diberikan oleh Google kepada para pengembang aplikasi 

adalah Google Cloud Messaging (GCM).  

Dengan menggunakan GCM, pengembang aplikasi tidak harus bersusah-

payah dan mengeluarkan biaya untuk membuat server yang dapat mengirimkan 

pesan kepada perangkat dengan sistem operasi Android, hal ini dikarenakan para 

pengembang aplikasi dapat menggunakan GCM dengan gratis, tidak peduli seberapa 

besar kebutuhan pengiriman pesan yang diperlukan dan tidak ada batasan kuota 

(Android, 2013). GCM yang berfungsi sebagai server pengirim pesan akan melayani 

penerimaan data dari server aplikasi yang dimiliki oleh pengembang. Setelah data 

diterima oleh server GCM, data akan dikirimkan ke perangkat dengan sistem operasi 

Android yang dituju. Walaupun GCM memudahkan pengembang aplikasi untuk 

mengirimkan pesan ke perangkat Android, GCM tidak menyediakan antarmuka atau 

pilihan lainnya untuk menangani data pesan, GCM dengan sederhana akan 

mengirimkan data pesan mentah yang persis sama pada saat data diterima di server 

GCM (Android, 2013). GCM menggunakan internet dalam menerima dan mengirim 

data. Pada jaringan internet, pengatur dan pemakai internet berbagi hubungan data 

yang sama, hal ini dapat menyebabkan jaringan internet rentan terhadap masalah 

keamanan (Kurur, Gill, Rani, & Gonsalves, 2007). Maka dari itu setiap data mentah 

yang berada di jaringan internet tidaklah aman. Untuk mengamankan data pada saat 

berada di internet, digunakan berbagai cara, dari penggunaan protokol keamanan 

hingga enkripsi data. 

Enkripsi adalah alat yang mendasar untuk melindungi informasi yang sensitif 

(Abrams & Podell, 1995). Tujuan dari enkripsi adalah untuk mencegah pihak yang 
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tidak mempunyai akses untuk melihat atau mengubah data (Freeman, Neely, & 

Megalo, 1998). Enkripsi digunakan di berbagai tempat, dari tempat penyimpanan 

data sampai pengiriman data. Pengguna enkripsi dapat mengubah data menjadi tidak 

dapat dibaca dengan bantuan kunci enkripsi. Data yang sudah dienkripsi tergolong 

aman karena pemegang data tidak akan dapat mengubah kembali data menjadi seperti 

semula apabila tidak memiliki kunci enkripsi dari data yang bersangkutan. Secara 

garis besar enkripsi bisa dibagi menjadi dua, yaitu symmetric encryption dan public 

key encryption. Dengan menggunakan enkripsi, maka data yang ada akan menjadi 

lebih aman, tetapi keamanan data bukanlah satu-satunya hal yang hanya diperhatikan 

oleh pengguna pada penggunaan internet. Pengguna internet tentunya juga ingin data 

yang mereka miliki tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, atau 

bahkan digunakan tanpa seijin pemilik data tersebut. 

 Dengan menggunakan enkripsi, bukan berarti kerahasiaan dari data menjadi 

hal yang pribadi. Karena bisa saja pengguna bukanlah pihak yang menyimpan kunci 

enkripsi dari data. Contoh paling sederhana adalah tempat penyimpanan data di 

internet. Tempat layanan penyimpanan data di internet memakai enkripsi untuk 

melindungi data pelanggan mereka. Karena tempat layanan penyimpanan data yang 

mengenkripsi data, maka sudah pasti pemegang kunci enkripsi dari data-data yang 

disimpan adalah pemberi layanan penyimpanan data di internet tersebut. Dengan 

demikian data yang dimiliki oleh pengguna bukanlah menjadi seratus persen privasi 

pengguna, karena server tempat penyimpanan data yang digunakan tetap dapat 

membuka data dengan kunci enkripsi yang ada. Pada kasus lainnya, badan keamanan 

nasional Amerika Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan National Security 
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Agency (NSA) terbukti menyadap data pengguna service yang berada di Amerika 

untuk menghimpun data intelegen. Walaupun pada akhirnya pada tanggal 17 Januari 

2014, presiden Amerika Serikat, Barrack Obama memberikan batasan baru kepada 

NSA, hal tersebut tidak menjamin kerahasiaan data pengguna service (House, 2014). 

Maka dari itu, untuk meningkatkan keamanan pada pengiriman data dan menjaga ke-

privasian data pengguna, penulis pada penelitian ini mengimplementasikan sebuah 

konsep enkripsi bernama end to end encryption yang akan dilakukan dari perangkat 

Android pengirim ke perangkat Android penerima.  

End to end encryption adalah sebuah konsep yang mendeskripsikan metode 

untuk mengamankan data pada proses pengiriman dari satu perangkat ke perangkat 

lainnya. Contoh yang paling sederhana adalah Secure Socket Layer (SSL) yang ada 

pada web browser (Williams, 2010). Pada jurnal Internet Engineering Task Force 

(IETF) tentang SSL versi 3.0 yang ditulis oleh Kocher, Karlton, dan Freier (2011), 

terdapat tiga sifat yang mendasar. Pertama-tama, data yang ingin dikirim akan 

dienrkripsi dengan menggunakan symmetric cryptography. Kedua, identitas dari 

tujuan diontentikasi dengan menggunakan public key cryptography. Ketiga, pada 

pengiriman pesan juga terdapat pengecekan integritas dari pesan yang dikirim dengan 

menggunakan Message Authentication Code (MAC). Dari informasi mengenai SSL 

di atas, maka penulis memutuskan untuk menggunakan algoritma enkripsi AES untuk 

symmetric encryption karena algoritma enkripsi AES telah menjadi standar symetric 

encryption dan teruji ketahanannya hingga 10 tahun yang akan datang (Yacoumis, 

2005), algoritma enkripsi RSA untuk public key encryption karena kunci algoritma 

enkripsi RSA tergolong aman pada panjang kunci di atas 200 digit (R.L.Rivest, 
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A.Shamir, & L.Adleman, 1983), serta algoritma message-diggest MD5 untuk MAC 

karena lebih baik dari MD4 dan sudah banyak diaplikasikan dalam sektor komersil 

maupun aplikasi pertahanan (Hossain, Islam, Das, & Nashiry, 2012) dalam 

mengimplementasikan end to end encrption di dalam penelitian ini. 

 

1.2    Perumusan Masalah 

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana 

mengimplementasikan end to end encryption pada mobile internet messaging 

menggunakan algoritma AES, RSA dan MD5?”  

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian akan dititik-beratkan pada implementasi end to end encryption 

pada internet messaging, sehingga dapat digunakan dalam menjaga privasi dan 

meningkatkan keamanan pesan yang dikirim. Adapun pembatasan masalah lainnya 

adalah sebagai berikut. 

a. Pada penelitian ini, perangkat mobile yang digunakan adalah perangkat mobile 

dengan sistem operasi Android versi 4.1.2 atau lebih. 

b. End to end encryption yang diimplementasikan dalam penelitian ini dilakukan 

pada pengiriman pesan dari perangkat Android pengirim ke perangkat Android 

penerima. 

c. Pesan pada internet messaging hanya dapat dikirim ke satu entitas saja, tidak ke 

dalam suatu grup atau multicast. 
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d. Pesan hanya dapat diterima oleh perangkat Android yang sudah 

mengidentifikasikan pengirim sebagai teman oleh pengguna aplikasi. 

e. Pengiriman pesan hanya berupa tulisan atau text. 

f. Menggunakan algoritma enkripsi AES dan RSA. 

g. Menggunakan message-digest algorithm MD5. 

h. Enkripsi AES dan RSA, dan message-diggest MD5 menggunakan class yang 

sudah disediakan oleh Android pada paket java.security dan java.crpto: 

java.security.KeyFactory, java.security.KeyPair, java.security.KeyGenerator, 

java.security.SecureRandom, java.crypto.Cipher, java.crypto.SecretKey, 

java.crypto.SecretKeySpec. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mengimplementasikan end to end encryption pada 

mobile internet messaging menggunakan algoritma AES, RSA dan MD5.   

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Menjaga privasi percakapan pada mobile internet messaging. 

b. Meningkatkan keamanan pada proses pengiriman data. 

c. Menambah khasanah ilmu pada bidang privasi dan keamanan data. 
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1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain 

adalah sebagai berikut. 

1. Studi Literatur 

Melakukan studi yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, seperti 

konsep end to end encryption, internet messaging pada Android, algoritma 

enkripsi AES dan RSA, algoritma message-diggest MD5 dan berbagai hal yang 

mendukung penelitian ini. Referensi yang digunakan dalam melakukan studi 

untuk penelitian ini dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen pada 

website, website dan lain-lain.  

2. Perancangan Aplikasi 

Melakukan perancangan terhadap aplikasi yang akan dikembangkan untuk 

penelitian ini, hal ini meliputi alur aplikasi dan rancangan antar muka. 

3. Pengembangan Aplikasi 

Melakukan pengembangan aplikasi dengan mengimplementasikan rancangan 

dan metode yang telah didefinisikan. Pengembangan aplikasi dilakukan dengan 

menggunakan bahasa pemrograman yang telah ditentukan. 

4. Uji Coba dan Evaluasi 

Melakukan uji coba dan evaluasi terhadap aplikasi yang dikembangkan untuk 

penelitian ini.  
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1.7  Sistematika Penulisan 

Laporan ini tersusun menjadi beberapa bab dengan penjelasan masing-masing 

bab adalah sebagai berikut. 

Bab I:  Pendahuluan 

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan laporan. 

Bab II: Landasan Teori 

Berisikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Diantaranya adalah teori 

dan bahasan mengenai Android, enkripsi, dan end to end encryption. 

Bab III: Analisis dan Perancangan Aplikasi 

Berisikan analisis penulis terhadap perancangan sistem internet messaging yang ingin 

dibangun, implementasi end to end encryption pada sistem internet messaging yang 

dibangun, dan rancangan antarmuka aplikasi. 

Bab IV: Implementasi dan Uji Coba 

Berisikan hasil implementasi dari rancangan yang ada, hasil uji coba terhadap 

aplikasi, dan hasil kuisioner yang telah dibagikan. 

Bab V: Kesimpulan dan Saran 

Berisikan kesimpulan dari penulis tentang aplikasi secara keseluruhan, serta beberapa 

saran yang dapat diaplikasikan pada pengembangan aplikasi selanjutnya. 
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