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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Masalah keamanan dan kerahasiaan data merupakan suatu hal yang sangat 

penting terutama di dalam kegiatan berbisnis. Data yang bersifat rahasia perlu 

dibuatkan sistem penyimpanan dan pengiriman yang aman agar tidak diketahui 

oleh orang-orang yang tidak memiliki ijin untuk mendapatkannya, baik saat 

data tersebut tersimpan sebagai file di dalam komputer maupun saat data 

tersebut dikirim melalui media Internet seperti email, ftp, dan media 

penyimpanan online lainnya. 

File video atau gambar bergerak tidak selamanya dipublikasikan secara 

umum. Misalkan saja video yang dikhususkan untuk kegiatan rahasia oleh 

militer Indonesia seperti pidato penting oleh panglima besar kepada para 

prajurit ataupun video rekaman untuk keperluan investigasi oleh pihak 

kepolisian. 

RSA adalah metode enkripsi yang dikembangkan oleh Ron Rivest, Adi 

Shamir dan Leonard Adleman yang diperkenalkan pada tahun 1977 dan 

dipatenkan oleh MIT. Keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya 

memfaktorkan bilangan yang besar menjadi bilangan faktor-faktor prima. 

Pemfaktoran dilakukan untuk memperoleh kunci private. Oleh karena 

kelebihan algoritma RSA dalam mengenkripsi pesan, maka dibuat program 

untuk mengimplementasikan algoritma tersebut pada file video 8 bit dengan 

menganalisa penerapan algoritma RSA terhadap elemen penyusun video agar 
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dapat menyandikan atau mengkodekan bilangan-bilangan pada setiap 

frame gambar pada video yang diproses. 

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, dengan menggunakan 

algoritma kriptografi RSA, maka diterapkan pengamanan pada file video 

dengan melakukan enkripsi file tersebut, sehingga diharapkan dapat 

mempersulit pemecahan kunci, karena perbedaan kunci antara proses enkripsi 

dengan dekripsinya. Dengan demikian, skripsi ini diberi judul “Implementasi 

Algoritma RSA pada Aplikasi Enkripsi dan Dekripsi”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka diperoleh rumusan 

masalah bagaimana mengimplementasikan algoritma RSA pada enkripsi dan 

dekripsi video. 

1.3. Batasan Masalah 

 Agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari apa yang telah 

dirumuskan, maka diperlukan batasan-batasan. Batasan-batasan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Proses enkripsi dan dekripsi mengggunakan algoritma kriptografi RSA  

2. Format file untuk enkripsi dan dekripsi adalah Video AVI 8 bit(256 

colours). 

3. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah C#. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut 

menerapkan algoritma kriptografi RSA agar dapat melakukan enkripsi dan 

dekripsi terhadap file video. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diambil antara lain sebagai hasil akhir dari penelitian: 

1. Dengan adanya penelitian ini, dapat mengetahui cara melakukan enkripsi 

dan deskripsi menggunakan algoritma RSA 

2. Memberikan pengetahuan bahwa dengan algoritma kriptografi RSA dapat 

juga diterapkan terhadap file video dengan melakukan operasi pada nilai di 

setiap pixel pada gambar pada frame video. 

3. Menambah pengetahuan untuk pembuatan aplikasi menggunakan C# 

khususnya di bidang kriptografi. 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yang terdapat pada skripsi ini terdiri dari beberapa 

bagian utama, yaitu.  

1. BAB I PENDAHULUAN  

 Bab ini menjabarkan tentang latar belakang pemilihan judul skripsi, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan.  

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjabarkan tentang landasan teori yang mendasari penelitian 

skripsi ini.  

3. BAB III PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini menjabarkan tentang perancangan behavior yang perlu 

dikembangkan pada sistem  

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
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Bab ini menjabarkan mengenai implementasi yang dilakukan beserta 

dengan hasil pengujian dari implementasi.  

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian 

ini agar dapat bermanfaat untuk lebih baik kedepannya 
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