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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, telah 

membuat perubahan besar pada media digital. Perubahan ini membuat sebagian 

berkas pada media cetak berubah menjadi data elektronik. Hal ini berpengaruh 

besar terhadap tempat penyimpanan data dan juga keamanan data. Karena 

semakin besar data elektroknik akan memerlukan tempat yang besar untuk 

menyimpannya. Karena memerlukan media penyimpanan yang besar maka 

diperlukan juga biaya yang besar untuk menyediakan media penyimpanan 

tersebut. Untuk mengatasi masalah media penyimpanan data tersebut, metode 

yang dapat digunakan adalah metode kompresi data Selain diperlukannya 

kompresi data, faktor lain yang juga diperlukan adalah keamanan. Keamanan 

adalah suatu aspek penting dalam dunia teknologi. Keamanan diperlukan dalam 

upaya untuk mencegah terjadinya pencurian data, pengubahan data, dan untuk 

menjaga kerahasiaan data dari pihak yang tidak memiliki hak akses. Salah satu 

cara untuk mengankan suatu data adalah dengan kriptografi. 

Menurut Arifien (2009) [1], Kriptografi (Crytography) berasal dari bahasa 

Yunani yaitu dari kata Crypto dan Graphia yang berarti penulisan rahasia. 

Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari penulisan secara rahasia. 

Kriptografi merupakan bagian dari suatu cabang ilmu matematika yang disebut 

Cryptology. Kriptografi bertujuan menjaga kerahasiaan informasi yang 

terkandung dalam data sehingga informasi tersebut tidak dapat diketahui oleh 

pihak yang tidak sah atau berhak. Dalam menjaga kerahasian data, kritografi 
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mentransformasikan data jelas (plaintext) ke dalam bentuk sandi (chiphertext) 

yang tidak dapat dikenali. Chiphertext inilah yang kemudian dikirimkan oleh 

pengirim (sender) kepada penerima (receiver). Setelah sampai di penerima, 

chiphertext tersebut ditranformasikan kembali ke dalam bentuk plaintext agar 

dapat dikenali. 

Ada beberapa metode dalam kriptografi diantaranya menurut Setiawan 

(2011) [2] adalah Algoritma Twofish adalah algoritma kriptografi yang beroperasi 

dalam mode block cipher. Twofish menjadi salah satu finalis dalam kompetisi 

Advanced Encrytipon Standard (AES) yang diadakan oleh National Institute of 

Standards and Technology. (NIST). Twofish adalah block cipher yang berukuran 

128-bit yang dapat menerima kunci dengan panjang mencapai 256 bit. Twofish 

menggunakan jaringan Feistel sebanyak 16 kali dengan fungsi f di dalam  

jaringan Feistel tersebut menggunakan S-box. Selain itu, Twofish juga 

menggunakan transformasi pseudo Hadamard , metode whitening, Maximum 

Distance Separable (MDS), dan penjadwalan kunci.  

Ada beberapa metode dalam kompresi data salah satunya menurut Lubis 

(2014) [3] adalah Algoritma Lempel Ziv Markov chain Algorithm (LZMA). LZMA 

adalah algoritma yang digunakan untuk kompresi data dengan menggunakan 

sebuah skema dictionary compression, yang hampir sama dengan LZ77, dan 

mampu menghasilkan rasio kompresi yang sangat baik. Pada kompresi LZMA, 

stream kompresi yang dihasilkan adalah stream dari bit yang di-encode 

menggunakan adaptive binary range encode. Stream dibagi kedalam paket. 

Setiap paket menjelaskan sebuah byte tunggal, atau sebuah urutan LZ77 dimana 

length dan distance-nya secara implisit atau eksplisit dikodekan. 
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PT.Pos Indonesia adalah salah satu perusahaan BUMN (Badan Usaha 

Milik Negara) yang bergerak di bidang jasa pos dan giro. Perusahaan ini 

memiliki kantor pelayanan yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. 

Dengan alasan keamanan dan kompresi data sangat penting maka 

dibuatlah aplikasi “Pengamanan Dan Kompresi Data Menggunakan Metode 

Twofish Dan Metode Lempel Ziv Markov chain Algorithm (LZMA) ( Studi Kasus 

: PT. Pos Indonesia )”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang, maka dapat diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut:   

1. Bagaimana cara menjaga kerahasiaan data dokumen agar tidak disalah 

gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab dan sekaligus 

mengkompresinya?  

2. Bagaimana menerapkan algoritma Twofish dalam mengamankan data? 

3. Bagaimana menerapkan algoritma LZMA dalam mengkompresi data? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari adanya penelitian yang berjudul : “Pengamanan Dan 

Kompresi Data Menggunakan Metode Twofish Dan Metode Lempel Ziv 

Markov chain Algorithm (LZMA) ( STUDI KASUS : PT. Pos Indonesia )” 

adalah untuk : 

1. Menjaga kerahasiaan data dokumen agar tidak disalah gunakan oleh 

pihak yang tidak bertanggung-jawab dan sekaligus mengkompresinya. 

2. Menerapkan algoritma Twofish dalam mengamankan data. 

3. Menerapkan algoritma LZMA dalam mengkompresi data. 
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1.4 Batasan Masalah 

Berikut ruang lingkup pembahasan, diantaranya :  

1. Aplikasi ini menggunakan dua metode yaitu: metode Twofish dan Lempel 

Ziv Markov chain Algorithm (LZMA).  

2. Plainteks atau file yang akan diamankan dan dikompresi merupakan data 

dokumen yang ada di PT. Pos Indonesia, yaitu: format data dokumen 

(*.doc atau *.docx), Microsoft Office Excel (*.xls atau *.xlsx), dan 

Portable Document Format (*.pdf).  

3. Hasil enkripsi (Ciphertext) dan dekripsi adalah bilangan hexadecimal. 

4. Metode Rational Unified Process (RUP) yang digunakan pada tugas akhir 

ini terdiri dari empat tahap yaitu : Inception, Elaboration, Construction, 

dan Transition. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari aplikasi untuk pengguna yaitu, untuk menjaga kerahasiaan 

data pada file dokumen dari pihak yang tidak memiliki izin untuk membuka file 

tersebut. Selain untuk menjaga kerahasiaan data, aplikasi ini juga dapat 

digunakan untuk mengkompresi data untuk menghemat ruang penyimpanan. 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan serangkaian konsep yang dirumuskan 

berdasarkan tinjauan pustaka atau permasalahan. Kerangka pemikiran dapat 

dilihat pada Gambar 1.1.  

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

  

Belum adanya pengamanan 

dan kompresi data di PT. 

Pos Indonesia. 

Untuk mengamankan dan 

mengkompresi data di PT. 

Pos Indonesia. 

Pengembangan Sistem 

1. Mengenkripsi file 

2. Mengkompresi file 

Pengujian  

1. Ukuran file hasil enkripsi dan 

dekripsi. 

2. Ukuran file hasil kompresi dan 

dekompresi. 

Pembanding 

1. WinRAR 

2. WinZip 

Hasil 

Aplikasi “Pengamanan Dan Kompresi Data 

Menggunakan Metode Twofish Dan Metode 

Lempel Ziv Markov chain Algorithm (LZMA)  

( Studi Kasus : PT. Pos Indonesia )” 

 

Tools 

1. RUP 

2. UML 

3. Java 
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1.7 Metode Penelitian 

A. Teknik pengumpulan data 

Untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan untuk 

kelancaran pembuatan tugas akhir ini ada beberapa tahap yang akan 

dilakukan sehingga hasil yang didapatkan menjadi maksimal 

1. Pengumpulan data  

Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data dokumen dari 

PT. Pos Indonesia. 

2. Studi Kepustakaan 

Metode penelitian dengan kepustakaan adalah merupakan metode 

mencari beberapa materi serta keterkaitan data ataupun perbandingan 

jurnal yang telah membahas kajian yang sama dengan tema penelitian ini. 

Biasanya kepustakaan disini lebih ke sisi pengembangan sistem yang akan 

dibuat serta user interface yang cocok dengan bahan kajian. Sehingga 

pada saat mengalami kesulitan dalam mengembangkan masalah, dapat 

terpecahkan dengan beberapa studi pustaka diatas. 

3. Wawancara 

Pada metode ini, kita lebih melakukaan pendekatan kepada pihak-

pihak terkait yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi ini, seperti 

melakukan wawancara dengan karyawan PT. Pos Indonesia, untuk 

mendapatkan data yang lebih akurat mengenai data dokumen pada PT. 

Pos Indonesia. 
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B. Model Proses Pengembangan Perangkat Lunak 

Pada proses pengembangan perangkat lunak ini dijelaskan bagaimana 

tahapan-tahapan yang akan di lakukan dalam mengembangkan sistem yang 

akan dibuat. Model pengembangan perangkat lunak yang akan digunakan 

adalah metode object oriented. Metode yang menggunakan konsep ini adalah 

Rational Unified Process (RUP). Rational Unified Process (RUP) merupakan 

suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan 

mengumpulkan berbagai best practises yang terdapat dalam industri 

pengembangan perangkat lunak. Ciri utama metode ini adalah menggunakan 

use-case driven dan pendekatan iteratif untuk siklus pengembangan perankat 

lunak [4]. Fase-fase pada RUP adalah sebagai berikut : 

a) Inception 

 Inception, merupakan tahap untuk mengidentifikasi sistem yang 

akan dikembangkan. Aktifitas yang dilakukan pada tahap ini antara lain 

mencakup analisis sistem eksisting, perumusan sistem target, penentuan 

arsitektur global target, identifikasi kebutuhan, perumusan persyaratan, 

perumusan kebutuhan pengujian, pemodelan diagram UML dan 

pembuatan dokumentasi. 

b) Elaboration 

  Elaboration, merupakan tahap untuk melakukan desain secara 

lengkap berdasarkan hasil analisis di tahap inception. Aktifitas yang 

dilakukan pada tahap ini antara lain mencakup pembuatan desain 

arsitektur (subsistem), desain komponen sistem, desain format data disain 

database, disain antarmuka, disain peta aliran tampilan, penentuan desain 
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pattern yang digunakan, pemodelan diagram UML, dan pembuatan 

dokumentasi. 

c) Construction  

Construction, merupakan tahap untuk mengimplementasikan hasil 

design dan melakukan pengujian hasil implementasi. Pada tahap awal 

construction, ada baiknya dilakukan pemeriksaan ulang hasil analisis dan 

design, terutama design pada domain perilaku (diagram sequence ) dan 

domain structural (diagram class, component, deployment). Apabila 

design yang dibuat telah sesuai dengan analisis sistem, maka 

implementasi dengan bahasa pemrograman tertentu dapat dilakukan. 

Aktifitas yang dilakukan pada tahap ini antara lain mencakup pengujian 

hasil analisis dan design, pendataan kebutuhan implementasi lengkap 

(berpedoman pada identifikasi kebutuhan di tahap analisis), penentuan 

coding pattern yang digunakan, pembuatan program, pengujian, optimasi 

program, pendataan berbagai kemungkinan pengembangan / perbaikan 

lebih lanjut, dan pembuatan dokumentasi. 

d) Transition  

Transition, merupakan tahap menyerahkan sistem aplikasi ke 

konsumen (roll-out), yang umumnya mencakup pelaksanaan pelatihan 

kepada pengguna dan testing beta aplikasi terhadap ekspetasi pengguna. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembuatan perangkat lunak ini dibagi menjadi 5 (lima) bab 

yang masing-masing bab telah dirancang dengan suatu tujuan tertentu. Berikut 

penjelasan tentang masing-masing bab 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan, 

batasan masalah, State of the art, model proses pemngenbangan perangkat lunak, 

waktu dan tempat, dan sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI   

Bab ini menjelaskan tentang uraian teori-teori yang digunakan dalam analisa 

permasalahan yang ada dan juga teori-teori yang digunakan dalam perancangan 

dan implementasi.   

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN   

Bab ini menjelaskan tentang analisis dan perancangan aplikasi yang dibentuk 

yang berisi tentang Analisis Sistem, Analisis Kebutuhan, Analisis data serta 

perancangan pembangunan aplikasi.   

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang spesifikasi aplikasi, kebutuhan aplikasi, 

implementasi aplikasi, dan pengujian yang dilakukan terhadap aplikasi yang 

dibangun. 

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil uji coba yang telah 

dilakukan oleh aplikasi. Dan saran-saran untuk pengembangan aplikasi 

selanjutya.  


