
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dalam dunia teknologi semakin meningkat akhir-akhir ini 

khususnya pada telepon seluler. Telepon seluler dahulu hanya digunakan untuk 

melakukan panggilan dan pengiriman pesan sekarang dapat digunakan untuk 

video call, MMS, browsing, chatting, pertukaran data dan lain-lain yang dikenal 

dengan “smart phone”. Salah satu pengembang perangkat lunak smart phone 

adalah sistem operasi Android. Android berkembang pesat karena mempunyai 

platform yang sangat lengkap dan merupakan sistem operasi yang bersifat Open 

Source. 

Pertukaran data bisa berupa teks, gambar, audio, musik, gambar, animasi, 

dan video (Agarwal, Varma, & Kumar, 2014).  Setiap pertukaran data bisa 

ditransmisikan melalui berbagai media transmisi yaitu dapat berupa jalur 

komunikasi internet, bluetooth, maupun media lainnya. Pertukaran atau 

pengiriman data berupa gambar melalui saluran publik rawan terhadap 

penyadapan, dan penyimpanan gambar di dalam media storage rawan terhadap 

pengaksesan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas (Munir R. , 2012). 

Perkembangan pesat dalam pengolahan citra digital dan penyebarluasan 

data multimedia digital melalui internet mengakibatkan perlunya untuk 

melindungi informasi penting yang ada dalam gambar terhadap penyalinan illegal, 

memanipulasi gambar dan distribusi gambar (Sam, Devaraj, & Bhuvaneswaram, 

2014). 

Kriptografi merupakan salah satu teknik  pengamanan data yang dapat 

memberikan layanan untuk memenuhi beberapa aspek keamanan informasi, 

seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data 

(Munir R. , Kriptografi, 2006). Enkripsi adalah proses mengubah data asli 

menjadi bentuk lain yang tidak memiliki makna. Dan untuk mengembalikan 

menjadi data asli yang dimengerti maknanya disebut dekripsi.  
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Pada penelitian terdahulu dilakukan enkripsi pada gambar menggunakan 

algoritma RC6 pada sistem operasi Android (Wibisono, 2014). Algoritma RC6 

berhasil diterapkan untuk enkripsi dan dekripsi pada gambar. Namun, pada 

penelitian ini tidak membahas kecepatan dalam proses enkripsi dan dekripsi dan 

ukuran file gambar menjadi lebih besar setelah dilakukan enkripsi. (Setyaningsih 

& dkk, 2012) dalam penelitiannya melakukan enkripsi gambar pada telepon 

seluler. Algoritma yang dikembangkan adalah algoritma super enkripsi yang 

menggabungkan Playfair cipher dan Vigenere cipher. Untuk meningkatkan 

keamanan, digunakan generator keystream untuk mengacak urutan kunci dalam 

cipher Vigenere.  

Quasigroup merupakan algoritma kriptografi yang simetris dimana 

menggunakan dua buah kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Belousov 

pada tahun 1967 sudah memperkenalkan quasigroup pada bukunya yang berjudul 

“Foundation of the Theory of Quasigroup and Loops” dan penelitian tentang 

quasigroup ini masih terus berlanjut (Pflugfelder, 2000). Quasigroup memiliki 

memori kecil dan proses cepat sehingga cocok digunakan untuk enkripsi 

dibandingkan Advanced Encryption Standard (AES) pada lingkungan komputasi 

dan memori yang dibatasi (Battey & Parakh, 2012). Enkripsi dan dekripsi pada 

Quasigroup berjalan cepat sehingga sangat efisien, enkripsi dilakukan pada setiap 

blok-blok plaintext dan menghasilkan ciphertext yang sama panjang dengan 

plaintext-nya (Putra, 2013).  

Pada tugas akhir ini enkripsi dilakukan pada gambar menggunakan 

algoritma Quasigroup sehingga pada saat pertukaran data dapat terhindar dari 

kejahatan-kejahatan dan penyalahgunaan terhadap gambar oleh pihak-pihak yang 

tidak memiliki otoritas. Parameter uji yang digunakan untuk pengujian keamanan 

yaitu dengan melakukan pengujian histogram. Aplikasi enkripsi gambar ini akan 

dibangun berbasis mobile pada platform Android. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 
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1. Bagaimana menerapkan Algoritma Quasigroup pada enkripsi dan 

deskripsi gambar ? 

2. Bagaimana membangun aplikasi Android yang dapat melakukan enkripsi 

dan dekripsi gambar menggunakan Algoritma Quasigroup ? 

3. Bagaimana keamanan terhadap algoritma Quasigroup pada proses enkripsi 

dan dekripsi gambar ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. File gambar yang digunakan adalah citra berwarna RGB. 

2. Format file gambar yang digunakan adalah BMP, JPG/JPEG, dan PNG. 

3. Tidak membahas tentang kecerahan atau kontras warna. 

4. Tidak membahas tentang proses pengiriman gambar. 

5. Pengembangan aplikasi berbasis Android. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menerapkan Algoritma Quasigroup untuk enkripsi dan dekripsi pada 

gambar. 

2. Membangun perangkat lunak yang dapat melakukan enkripsi dan dekripsi 

gambar menggunakan Algoritma Quasigroup. 

3. Melakukan pengujian terhadap keamanan algoritma Quasigroup 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari pokok-pokok permasalahan 

yang dibahas pada masing-masing yang diuraikan  menjadi beberapa  bagian 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang permasalahan  dan deskripsi umum tentang gambar yang 

meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah,  dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi mengenai dasar-dasar teori yang pendukung digunakan, 

antara lain teori mengenai citra digital, Quasigroup,  dan Android. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memaparkan metodologi pengerjaan yang digunakan dari awal 

sampai selesai dalam penelitian. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai analisa terhadap alur enkripsi 

dan dekripsi gambar menggunakan algoritma Quasigroup serta 

perancangan dan prototype aplikasi yang akan dibuat. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Membahas mengenai implementasi aplikasi enkripsi gambar dengan 

menggunakan algoritma Quasigroup serta melakukan pengujian terhadap 

aplikasi enkripsi gambar. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat serta saran-saran 

yang dapat bermanfaat dalam pengembangan  selanjutnya. 

 


