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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keamanan informasi merupakan hal yang penting. Informasi rahasia 

tidak boleh bocor ke publik atau segelintir orang yang tidak berkepentingan 

dalam informasi tersebut. Jika informasi bocor maka akan merugikan pihak 

pengirim ataupun penerima informasi. Seiring dengan perkembangan jaman, 

kemajuan teknologi semakin pesat. Seseorang yang tidak berkepentingan  

dalam informasi tersebut bisa dengan mudah mengetahui isi dari informasi. 

Pengirim informasi harus merahasiakan pesannya agar tidak mudah diketahui 

oleh orang luar, pengamanan informasi bisa dilakukan dengan menyandikan 

pesan menjadi kode -kode yang rumit untuk diketahui, namun tidak menutup 

kemungkinan orang yang tidak bertanggung jawab untuk bisa mengetahui isi 

pesan. Oleh sebab itu, dibutuhkan ilmu yang mempelajari keamanan 

informasi. Salah satu ilmu yang mempelajari sistem keamanan informasi 

adalah kriptografi. 

Kriptografi berasal dari dua kata, yaitu cryptos dan graphein. Cryptos 

berarti rahasia, dan graphein berarti tulisan, sehingga menurut bahasa, 

kriptologi berarti tulisan rahasia. Sementara itu, menurut definisi kriptografi 

adalah ilmu yang mengkaji penyandian dan penguraian pesan rahasia (Anton, 

2014). Dalam kriptografi, pesan asli yang akan dikirim terlebih dahulu 

dikodekan, proses ini disebut Enkripsi. Enkripsi berguna untuk merahasiakan 

Pesan. Sementara itu, untuk mengembalikan ke bentuk pesan asli disebut 
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Dekripsi. Pesan asli disebut Plaintext dan pesan yang sudah dirahasiakan 

disebut ciphertext.  

Proses enkripsi dan dekripsi membutuhkan kunci, sistem kriptografi 

digolongkan menjadi dua macam, yaitu sistem kriptografi simetri dan sistem 

kriptografi asimetri. Perbedaan antara dua sistem kriptografi ini adalah kunci 

untuk enkripsi dan dekripsi. Sistem kriptografi simetri, kunci yang digunakan 

untuk enkripsi dan dekripsi sama, dan dalam sistem kriptografi asimetri kunci 

yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi berbeda. Sistem kriptografi 

simetri mempunyai kelemahan yaitu kunci harus dikirim melalui jalur yang 

aman. Pengirim dan penerima harus menjaga kerahasiaan kunci ini. 

Sementara itu, untuk sistem kriptografi asimetri, kunci enkripsi tidak perlu 

dijaga kerahasiaanya yaitu berupa kunci publik, dan kunci dekripsi yang akan 

dirahasiakan dan diketahui oleh penerima saja. 

Algoritma kriptografi simetri mengharuskan kunci terjaga rahasia dan 

sangat rawan kunci diketahui pihak penyadap. Untuk meningkatkan 

keamanan dan juga kerumitan kunci dalam algoritma kriptografi digunakan 

teori chaos untuk membangkitkan kunci. Dalam Teori chaos terdapat fungsi 

chaos yang sangat sensitif pada nilai awal, perubahan sedikit saja dapat 

memunculkan bilangan yang berbeda. Oleh karena itu teori chaos sangat 

berguna di dalam sistem kriptografi sebagai pembangkit kunci acak yang 

akan digunakan dalam proses enkripsi. 
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Aplikasi yang digunakan untuk membuat kunci dalam sistem 

kriptografi sudah di bahas sebelumnya oleh Dimas Ridwan Wicaksono(2014) 

dalam skripsi yang berjudul Aplikasi Aljabar Min-Plus untuk Mengamankan 

Informasi rahasia yang membahas tentang kegunaan Aljabar Min-Plus dalam 

menentukan kunci pada proses pengamanan informasi rahasia. Dalam artikel 

yang dibahas oleh Dwi Lestari dan Muhamad Zaki Riyanto (2012) yang 

berjudul Suatu Algoritma Kriptografi Stream Cipher Berdasarkan Fungsi 

Chaos menjelaskan tentang fungsi chaos logistic map yang digunakan untuk 

menyandikan pesan. Dalam skripsi ini akan di bahas aplikasi fungsi chaos 

arnold’s cat map dalam kriptografi untuk keamanan informasi. 

Ada beberapa fungsi chaos dalam memunculkan bilangan secara acak 

yang akan dimanfaatkan sebagai kunci dalam algoritma kriptografi, salah 

satunya fungsi chaos arnold’s cat map. Arnold’s Cat Map(ACM) ditemukan 

oleh Vladimir Arnold pada tahun 1960 dengan menggunakan gambar kucing. 

Fungsi ini memiliki periode, yaitu akan kembali ke bentuk semula pada saat 

jumlah iterasi tertentu. ACM mempunyai keunggulan dalam kecepatan 

mengenkripsikan data. Oleh karena itu, penulis tertarik dalam mendalami 

Teori Chaos Arnold’s Cat Map dalam penerapan kemanan informasi sistem 

kriptografi dan mengangkat judul “Sistem Kriptografi untuk keamanan 

informasi menggunakan Fungsi Chaos Arnold’s Cat Map”. 
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B. Identifikasi Masalah 

1. Masalah keamanan informasi perlu mendapat perhatian. 

2. Teori Chaos dapat digunakan dalam membantu keamanan informasi.  

3. Kebutuhan software komputer untuk sistem keamanan informasi yang 

efektif dan efisien. 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini, pembahasan sistem kriptografi teori 

chaos arnold’s cat map dibatasi pada konsep – konsep matematis yang 

melandasi sistem kriptografi teori chaos arnold’s cat map, serta proses 

perhitungan penyandian pengiriman pesan digunakan suatu program aplikasi, 

yaitu OCTAVE. Pada skripsi ini tidak membahas perkembangan sistem 

kriptografi lainnya. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan pokok 

permasalahan yang akan menjadi kajian skripsi ini, yaitu “Bagaimana 

menerapkan fungsi chaos arnold’s cat map dalam mengamankan informasi ?” 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah menerapkan fungsi chaos 

arnold’s cat map dalam mengamankan informasi. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Universitas 

Dapat menambah wawasan baru bagi seluruh warga universitas tentang 

keamanan informasi. 

2. Bagi Masyarakat 

Dapat memberi pemahaman kepada masyarakat pentingnya keamanan 

informasi dan cara untuk mengamankan informasi.   

3. Bagi Pembaca/Peneliti 

Dapat memberi gambaran serta informasi tentang teori chaos arnold’s cat 

map yang dapat mengamankan informasi atau pesan rahasia. Serta diharapkan 

dapat memberi pemahaman bagi pembaca dan pihak-pihak yang ingin 

mengembangkan penelitian ini. 

 


