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LAMPIRAN
File Abstraksi.txt
Dalam sebuah masalah kerahasian data data yang rahasia harus diamankan terlebih dahulu dengan
berbagai macam cara salah satunya adalah dengan menggunakan metoda kriptografi. Salah satu
metoda kriptografi yang dianggap sebagai algoritma block cipher yang terbaik dan teraman yang
tersedia untuk publik sampai saat ini adalah metoda kriptografi IDEA (International Data
Encryption Algorithm). Metoda ini terdiri dari 8 putaran (round) dan menggunakan 64 bit plaintext
dengan panjang kunci sebesar 128 bit. Yang menjadi permasalahan dalam menyusun tugas akhir
(skripsi) ini adalah bagaimana merancang perangkat lunak pembelajaran metoda kriptografi IDEA
yang telah dikembangkan dengan inputan plaintext lebih kecil dan lebih besar dari 64 bit (32 bit
dan 128 bit). Sehingga nantinya menghasilkan sebuah aplikasi metoda kriptografi IDEA yang telah
dikembangkan dengan inputan plaintext lebih kecil dan lebih besar dari 64 bit (32 bit dan 128 bit).

File Abstraksi-cip.txt
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File Abstraksi-pl.txt
Dalam sebuah masalah kerahasian data data yang rahasia harus diamankan terlebih dahulu dengan
berbagai macam cara salah satunya adalah dengan menggunakan metoda kriptografi. Salah satu
metoda kriptografi yang dianggap sebagai algoritma block cipher yang terbaik dan teraman yang
tersedia untuk publik sampai saat ini adalah metoda kriptografi IDEA (International Data
Encryption Algorithm). Metoda ini terdiri dari 8 putaran (round) dan menggunakan 64 bit plaintext
dengan panjang kunci sebesar 128 bit. Yang menjadi permasalahan dalam menyusun tugas akhir
(skripsi) ini adalah bagaimana merancang perangkat lunak pembelajaran metoda kriptografi IDEA
yang telah dikembangkan dengan inputan plaintext lebih kecil dan lebih besar dari 64 bit (32 bit
dan 128 bit). Sehingga nantinya menghasilkan sebuah aplikasi metoda kriptografi IDEA yang telah
dikembangkan dengan inputan plaintext lebih kecil dan lebih besar dari 64 bit (32 bit dan 128 bit).

File Bab 1.txt
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul
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Dalam sebuah masalah kerahasian data, data yang rahasia harus diamankan terlebih dahulu dengan
berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan menggunakan metoda kriptografi. Agar data /
informasi yang dikirim tidak diketahui oleh orang lain yang tidak berkepentingan. Metoda
kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data ada bermacam – macam. Masing – masing
metoda memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu metoda kriptografi yang dianggap sebagai
algoritma block cipher yang terbaik dan teraman yang tersedia untuk publik sampai saat ini adalah
metoda kriptografi IDEA (International Data Encryption Algorithm).
Metoda IDEA diperkenalkan pertama kali oleh Xuejia Lai dan James Massey pada tahun 1990
dengan nama PES (Proposed Encryption Standard). Setelah Biham dan Shamir
mendemonstrasikan cryptanalysis yang berbeda, sang penemu memperkuat algoritma mereka dari
serangan dan algoritma hasil pengubahan tersebut dan diberi nama IPES (Improved Proposed
Encryption Algorithm). Kemudian pada tahun 1992, IPES diganti namanya menjadi IDEA
(International Data Encryption Algorithm).
Metoda IDEA ini menggunakan beberapa operasi dasar, seperti operasi logika XOR (Exclusive –
OR), operasi perkalian mod 216 + 1 (multiplication modulo 216 + 1) dan operasi penambahan
mod 216 (addition modulo 216). Metoda ini terdiri dari 8 putaran (round) dan menggunakan 64 bit
plaintext dengan panjang kunci sebesar 128 bit.
Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk mengambil tugas akhir (skripsi) dengan judul
“ Pengamanan Data dengan Metoda Kriptografi IDEA ”.
1.2 Perumusan Masalah
Yang menjadi permasalahan dalam menyusun tugas akhir (skripsi) ini adalah bagaimana
merancang perangkat lunak pembelajaran metoda kriptografi IDEA yang telah dikembangkan
dengan inputan plaintext lebih kecil dan lebih besar dari 64 bit (32 bit dan 128 bit).
1.3 Tujuan dan Manfaat
Tujuan penyusunan tugas akhir (skripsi) ini adalah untuk merancang suatu perangkat
lunak pembelajaran untuk membantu pemahaman metoda kriptografi IDEA dan mengembangkan
inputan plaintext lebih kecil dan lebih besar dari 64 bit (32 bit dan 128 bit)..
Manfaat dari penyusunan tugas akhir (skripsi) ini yaitu untuk membantu pembelajaran
metoda kriptografi IDEA dan perangkat lunak dapat digunakan sebagai fasilitas pendukung dalam
proses belajar mengajar.
1.4 Pembatasan Masalah
Pembatasan permasalahan dalam merancang perangkat lunak ini adalah :
1.
Perangkat lunak akan menampilkan tahap – tahap perhitungan dalam bentuk bilangan
biner.
2.
Input data berupa bilangan biner, desimal, heksadesimal dan karakter (string).
3.
Input data / plainteks dengan jumlah bit 32, 64,dan 128 bit.
4.
Perangkat lunak tidak menampilkan tahap – tahap konversi bilangan ke dalam bilangan
biner.
5.
Perangkat lunak menyediakan teori – teori dasar dari metoda IDEA.
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dari skripsi ini terdiri dari beberapa bagian utama sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul skripsi “Pengamanan Data
dengan Metoda Kriptografi IDEA”, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan definisi kriptografi,
sejarah kriptografi, jenis kriptografi, operasi matematika yang berhubungan dengan kriptografi,
Enkripsi dan Dekripsi pada Algoritma IDEA.
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini membahas mengenai pendefinisian lingkup sistem dan pemodelan pada pengamanan data
menggunakan metode IDEA.
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini berisi implementasi dari Pengamanan Data dengan Mtoda Kriptografi IDEA dan pengujian
sistem secara manual.
BAB 5 KESIMPULAN dan SARAN
Bab ini akan memuat kesimpulan isi dari keseluruhan uraian bab-bab sebelumnya dan saran-saran
dari hasil yang diperoleh yang diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan selanjutnya.

File Bab 1-cip.txt
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul
Dalam sebuah masalah kerahasian data, data yang rahasia harus diamankan terlebih dahulu dengan
berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan menggunakan metoda kriptografi. Agar data /
informasi yang dikirim tidak diketahui oleh orang lain yang tidak berkepentingan. Metoda
kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data ada bermacam – macam. Masing – masing
metoda memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu metoda kriptografi yang dianggap sebagai
algoritma block cipher yang terbaik dan teraman yang tersedia untuk publik sampai saat ini adalah
metoda kriptografi IDEA (International Data Encryption Algorithm).
Metoda IDEA diperkenalkan pertama kali oleh Xuejia Lai dan James Massey pada tahun 1990
dengan nama PES (Proposed Encryption Standard). Setelah Biham dan Shamir
mendemonstrasikan cryptanalysis yang berbeda, sang penemu memperkuat algoritma mereka dari
serangan dan algoritma hasil pengubahan tersebut dan diberi nama IPES (Improved Proposed
Encryption Algorithm). Kemudian pada tahun 1992, IPES diganti namanya menjadi IDEA
(International Data Encryption Algorithm).
Metoda IDEA ini menggunakan beberapa operasi dasar, seperti operasi logika XOR (Exclusive –
OR), operasi perkalian mod 216 + 1 (multiplication modulo 216 + 1) dan operasi penambahan
mod 216 (addition modulo 216). Metoda ini terdiri dari 8 putaran (round) dan menggunakan 64 bit
plaintext dengan panjang kunci sebesar 128 bit.
Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk mengambil tugas akhir (skripsi) dengan judul
“ Pengamanan Data dengan Metoda Kriptografi IDEA ”.
1.2 Perumusan Masalah
Yang menjadi permasalahan dalam menyusun tugas akhir (skripsi) ini adalah bagaimana
merancang perangkat lunak pembelajaran metoda kriptografi IDEA yang telah dikembangkan
dengan inputan plaintext lebih kecil dan lebih besar dari 64 bit (32 bit dan 128 bit).
1.3 Tujuan dan Manfaat
Tujuan penyusunan tugas akhir (skripsi) ini adalah untuk merancang suatu perangkat
lunak pembelajaran untuk membantu pemahaman metoda kriptografi IDEA dan mengembangkan
inputan plaintext lebih kecil dan lebih besar dari 64 bit (32 bit dan 128 bit)..

Manfaat dari penyusunan tugas akhir (skripsi) ini yaitu untuk membantu pembelajaran
metoda kriptografi IDEA dan perangkat lunak dapat digunakan sebagai fasilitas pendukung dalam
proses belajar mengajar.
1.4 Pembatasan Masalah
Pembatasan permasalahan dalam merancang perangkat lunak ini adalah :
1.
Perangkat lunak akan menampilkan tahap – tahap perhitungan dalam bentuk bilangan
biner.
2.
Input data berupa bilangan biner, desimal, heksadesimal dan karakter (string).
3.
Input data / plainteks dengan jumlah bit 32, 64,dan 128 bit.
4.
Perangkat lunak tidak menampilkan tahap – tahap konversi bilangan ke dalam bilangan
biner.
5.
Perangkat lunak menyediakan teori – teori dasar dari metoda IDEA.
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dari skripsi ini terdiri dari beberapa bagian utama sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul skripsi “Pengamanan Data
dengan Metoda Kriptografi IDEA”, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan definisi kriptografi,
sejarah kriptografi, jenis kriptografi, operasi matematika yang berhubungan dengan kriptografi,
Enkripsi dan Dekripsi pada Algoritma IDEA.
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini membahas mengenai pendefinisian lingkup sistem dan pemodelan pada pengamanan data
menggunakan metode IDEA.
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Bab ini berisi implementasi dari Pengamanan Data dengan Mtoda Kriptografi IDEA dan pengujian
sistem secara manual.
BAB 5 KESIMPULAN dan SARAN
Bab ini akan memuat kesimpulan isi dari keseluruhan uraian bab-bab sebelumnya dan saran-saran
dari hasil yang diperoleh yang diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan selanjutnya.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1
KESIMPULAN
Setelah melalui proses penyelesaian tugas akhir (skripsi) yang berjudul ‘Pengamanan Data Dengan
Metoda Kriptografi IDEA’, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
1.
Dalam proses pengujian untuk kunci yang sama antara proses enkripsi dan dekripsi
perangkat lunak berjalan sesuai harapan, akan tetapi jika kunci berbeda antara proses enkripsi dan
dekripsi maka plaintext tidak sama antara proses dekripsi dengan masukan awal pada proses
enkripsi.
2.
Perangkat lunak pembelajaran ini menyediakan fasilitas pengaturan kecepatan visualisasi
proses.
3.
Perangkat lunak pembelajaran ini dapat menampilkan langkah-langkah penyelesaian
algoritma untuk proses pembentukan kunci, enkripsi dan dekripsi secara tahap demi tahap
sehingga mempermudah pemahaman.
4.
Perangkat lunak pembelajaran ini menyediakan teori-teori dasar mengenai metode IDEA.
5.2
SARAN
Penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin berguna untuk pengembangan lebih
lanjut pada perancangan perangkat lunak pembelajaran kriptografi dengan metode IDEA yaitu :
1.
Perangkat lunak dapat dikembangkan agar dapat digabungkan dengan pembelajaran
untuk metode kriptografi yang lain.

2.
Perangkat lunak dapat ditambahkan soal-soal latihan untuk mendukung proses
pembelajaran.
3.
Perangkat lunak dapat ditambahkan fasilitas multimedia agar lebih menarik.
4.
Jika ingin dikembangkan lebih jauh, perangkat lunak ini di bangun berbasis android,
sehingga mampu diaplikasikan pada perangkat mobile.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1
KESIMPULAN
Setelah melalui proses penyelesaian tugas akhir (skripsi) yang berjudul ‘Pengamanan Data Dengan
Metoda Kriptografi IDEA’, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
1.
Dalam proses pengujian untuk kunci yang sama antara proses enkripsi dan dekripsi
perangkat lunak berjalan sesuai harapan, akan tetapi jika kunci berbeda antara proses enkripsi dan
dekripsi maka plaintext tidak sama antara proses dekripsi dengan masukan awal pada proses
enkripsi.
2.
Perangkat lunak pembelajaran ini menyediakan fasilitas pengaturan kecepatan visualisasi
proses.
3.
Perangkat lunak pembelajaran ini dapat menampilkan langkah-langkah penyelesaian
algoritma untuk proses pembentukan kunci, enkripsi dan dekripsi secara tahap demi tahap
sehingga mempermudah pemahaman.
4.
Perangkat lunak pembelajaran ini menyediakan teori-teori dasar mengenai metode IDEA.
5.2
SARAN
Penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin berguna untuk pengembangan lebih
lanjut pada perancangan perangkat lunak pembelajaran kriptografi dengan metode IDEA yaitu :
1.
Perangkat lunak dapat dikembangkan agar dapat digabungkan dengan pembelajaran
untuk metode kriptografi yang lain.

2.
Perangkat lunak dapat ditambahkan soal-soal latihan untuk mendukung proses
pembelajaran.
3.
Perangkat lunak dapat ditambahkan fasilitas multimedia agar lebih menarik.
4.
Jika ingin dikembangkan lebih jauh, perangkat lunak ini di bangun berbasis android,
sehingga mampu diaplikasikan pada perangkat mobile.
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File Kata Pengantar.txt
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya yang telah
dilimpahkan sehingga kami bisa menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. Penyusunan Laporan Tugas
Akhir Disusun Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Kelulusan Program Strata 1 Jurusan

Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember dan juga sebagai syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Komputer (S.Kom).
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis, baik
selama pembuatan aplikasi maupun selama penyusunan
Laporan Tugas Akhir, di antaranya :
1.
Bapak Daryanto dan Bapak Lutfi dosen pembimbing,
2.
Para Dosen Fakultas Teknik Informatika, terima kasih atas semua ilmu yang telah
diberikan,
3.
Teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis, khususnya
Pak Edy, Mas Faiz, dan Mas Afiadi,
4.
Keluarga penulis dan La’aliy Afida yang telah memberikan do’a dan juga bantuan secara
moril dan materil,
5.
Serta pihak-pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkansatu persatu.
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Laporan
Skripsi ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan menambah
wawasan dan wacana ilmu kami. Besar harapan kami laporan ini dapat bermanfaat bagi semua
pihak dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Jember,
Penulis

File Kata Pengantar-cip.txt
즬㔡䖡ﻯﶊ㥤潅쟄⁚챵ꑞ 라쉲 ގ괴爤Ꮇ礕䆎燝穸䔺윕毣
⁚规 냘냘诩 쑫初ᚕ怛⁚㟱㪔
텺묰⁚⁚⁚즢倔풰
앺凟 至 튒穵踇↓㭀 㷞펶龉嫹蝮ꞈ𥉉剘홏莄 냿㠠鏡쭬嬏Ⓓ펶龉嫹蝮ꞈ
𥉉剘홏쩌⁚洑놕ꌵ 崨῟כּ坶㟖� 䨱⁚絮䏰鄽鄛봇䝭† 쑵κ⁚ﱨ𥉉 ⁚껀⁚梪槫♄械꒖ ꋂ ⁚덂撛掍똢
㸓Ồ뙹醘㰇㩋䈯 믘윾₰揧

⁚ ܔ欁賜궘 ⁚읻拥痙藰퀩됯쉻鴉훭툏뒣舫鸢 痱ୠ挆⤄⁚栙

꿅젰⁚ 䯠㜚 ⁚⁚⁚腸⁚徚㲂⁚蓯敮 좒⁚㸀绬犷⁚⁚㭆㰨Ṃ

⁚ﲒ순㸟튳뽰ճ失쵃⁚⁚黱⁚⁚蝋

ꑞ 첸咆 퇙槪퐹⁚⁚㵒 ⁚ꎳ 괣⁚㼻 놎禥웛䨝 ⁚ៜ⁚펻잾橑㣛滰鑤ʨ⁚ﱒ嵨炌繯뙥詫㒌糼ቝ哣
췈辶 䋟쫞⁚⁚푳邛엮鏡쭬嬏Ⓓ㚔⁚跀⁚놁㎏幭뛭⁚良쾓榣잀仺岼䩯噈⁚ ಘ㲼䶢撂각уᠹ
漾맨䛦∵

⁚죬

㫃䍘撈⠬⁚戀뎜⁚⁚ 푿 䬩ㄴџ똵ﺋ둾둫⁚乻⁚ 奃婺㢑툽烽鈷攞⫍⁚ഭ㑿넁છᑉ❥䠐

꽏翂ᛧ頠 ⁚踏⁚䱐搃꺉놎禥웛䨝 ミ밳⁚⁚

⁚⁚셋맆挘䔫⁚枹쿇㘠뺽䍬⁚푼⁚ㄜ䧓べ鸝妦⁚龺

⁚떩⁚띯 膀䡚⣈䠀橨⁚櫔髶뉆몒뮟㚲笪屲镤檒 絿ﴳ⍖⁚㱱糷]ښ駱枞┽⁚ᇕ혹⁚Í例禬䨳⁚𥉉
咰ކ鹨廣ṅ 酻僨䟪쉍宪ት뒶 㕙껯畲厉謴鍞寊荔觪⁚ޓ涐 䕂
밊쟖벹郺慧⼯ 㠁ẁ叨漏皏
ꋢ 䞦⁚탺䆭ᗠ얀懌睅蕃㵒 ⁚ꎳ 괣⁚㼻 놎禥웛䨝 ⁚ៜ⁚ ӄ㒟箎矀⁚⁚蓹펻잾橑㣛白ҩ왊쁛꒘㬍
頻Ꮻ贽襤䅜쫐⁚

⁚辳큘∳ 茉⎇穆독蠺녫⁚䧢 笼㚆⤵蒷頔廹 氦 ᾬ霺䛩㽤⁚� 怅 谋鰍

珫⁚杸 宫䈯別䵽⁚헗既摤눐皦꾭㉝瑁먻汻괶⁚⁚⁚歿狴먩⨂䌾 弓涄摢홏캌禦胖땥䩸诅떦켂
놌腵ह⁚㺗窲爞淐 疞瑱랗𥉉웙飧媠⣊ꃩ ꃈ ⁚⁚寂늦ꈫ ⁚짒裐⁚﹠兗뤐⁚㇋禭둕⁚
ᙏ䐶⁚⓮〤缜泲쁾
敗⁚泆 锞

⁚喡▃⁚뛔떃≏閎㖜舙쐧⁚༑滊⋓亲䇹ᒏ짝流③ 풄

켽듓宧畞莽

㧓떐⁚⁚䔴켆 掽

File Kata Pengantar-pl.txt
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya yang telah
dilimpahkan sehingga kami bisa menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. Penyusunan Laporan Tugas

Akhir Disusun Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Kelulusan Program Strata 1 Jurusan
Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember dan juga sebagai syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Komputer (S.Kom).
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis, baik
selama pembuatan aplikasi maupun selama penyusunan
Laporan Tugas Akhir, di antaranya :
1.
Bapak Daryanto dan Bapak Lutfi dosen pembimbing,
2.
Para Dosen Fakultas Teknik Informatika, terima kasih atas semua ilmu yang telah
diberikan,
3.
Teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis, khususnya
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