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BAB I  

PENDAHULUAN 

1  

1.1 Latar Belakang 

Pada perkembangan teknologi informasi saat ini sangatlah memudahkan 

penggunanya dalam melakukan komunikasi. Komunikasi yang mengaitkan antara 

pengiriman dan penerimaan pesan menggunakan kemajuan teknologi informasi 

sensitif terhadap pelaku kejahatan komputer yang memanfatkan celah keamanan 

untuk mengubah dan memanipulasi pesan. Keamanan pesan saat ini tentu  menjadi 

sangat penting dari pelaku kejahatan. Ada cara untuk mengamankan suatu 

informasi agar informasi itu tidak bocor kepada pihak yang tidak berwenang, yaitu 

dengan menggunakan kriptografi dan steganografi. 

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, dibutuhkan suatu komunikasi 

tanpa batas. Dengan adanya jaringan global seperti internet, maka komunikasi tanpa 

batas dapat diakses kapanpun. Oleh karena itu dibutuhkan suatu tingkat keamanan 

data agar data tidak dapat diakses oleh sembarang orang dan kerahasiaannya dapat 

terjamin. Untuk mengatasi situasi tersebut salah satu hal yang dapat dilakukan 

adalah dengan mengembangkan suatu aplikasi yang mampu menyamarkan pesan 

tersebut pada suatu media yang dapat diakses oleh setiap orang. 

Pengamanan data menggunakan kriptogafi saja tidak cukup, karena 

perubahan data masih terlihat dan sering membuat pihak ketiga menjadi curiga. 

Penelitian ini akan membuat aplikasi steganografi dengan mengimplementasikan 

algoritma steganografi pesan teks pada gambar. Untuk meningkatkan keamanan 

digunakan kombinasi antara kriptografi dan steganografi agar menjadi lebih kuat 

dan aman, dimana pesan rahasia dienkripsi terlebih dahulu, kemudian ciphertext 

disembunyikan di dalam media gambar sehingga pihak-pihak yang tidak 

berkepentingan tidak menyadari keberadaan pesan. 

Steganografi (steganography) adalah ilmu dan seni menyembunyikan pesan 

rahasia di dalam pesan lain sehingga keberadaan pesan rahasia tersebut tidak dapat 

diketahui. Sedangkan Kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga 
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kerahasian pesan dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat 

dimengerti lagi maknanya. 

Tinjauan studi yang dijadikan acuan dalam melakukan penelitian ini 

mengacu pada beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti 

penelitian[1] tahun 2015 dengan judul Aplikasi Penyembunyian Pesan Pada Citra 

Dengan Metode AES Kriptografi dan Enhanced LSB Steganografi. Penelitian[2] 

tahun 2014 dengan judul Pengamanan Data Dengan Metode Advanced Encryption 

Standard dan Metode Least Significant Bit. Penelitian[3] tahun 2014 dengan judul 

Implementasi Caesar Cipher Untuk Penyembunyian Pesan Teks Rahasia Pada 

Citra Dengan Menggunakan Metode Least Significant Bit. Penelitian[4] Tahun 2014 

dengan judul Implementasi Penyembunyian dan Penyandian Pesan Pada Citra 

Menggunakan Algoritma Affine  Cipher Dan Metode Least Significant Bit. 

Penelitian[5] tahun 2016 dengan judul Perancangan dan Implementasi Steganografi 

Menggunakan Metode Redundant Pattern Encoding dengan Algoritma AES 

(Advanced Encryption Standard). 

Dengan melihat permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini penulis 

mengambil sebuah judul, ”Rancang Bangun Aplikasi Steganografi Menggunakan 

Metode Least Significant Bit (LSB) Dan Algoritma Kriptografi Advanced 

Encryption Standard (AES)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang terdapat diatas, maka penulis menemukan 

beberapa masalah, adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut ; 

1. Bagaimana mengimplementasikan suatu aplikasi steganografi 

menggunakan metode Least Significant Bit (LSB) dan algoritma kriptografi 

Advanced Encryption Standard (AES)? 

2. Bagaimana menerapkan metode steganografi Least Significant Bit (LSB) 

dan algoritma kriptografi Advanced Encryption Standard (AES) pada 

aplikasi steganografi untuk pengamanan data? 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Aplikasi ini menggunakan metode steganografi Least Significant Bit dan 

algoritma kriptografi Advanced Encryption Standard (AES) dengan panjang 

kunci 128 bit. 

2. Aplikasi ini hanya untuk menyisipkan teks pada gambar dengan mengisi 

teks secara manual dan menyisipkan pesan yang ditulis ke dalam file .txt. 

3. Media gambar yang digunakan berekstensi PNG dan bitmap (BMP). 

4. Media gambar yang digunakan berukuran minimal 10 x 10 pixels 

5. Aplikasi yang dibuat mencakup aplikasi steganografi yang berfungsi untuk 

menyisipkan pesan teks yang sudah dienkripsi pada media gambar. 

6. Aplikasi yang dibuat berbasis desktop dengan menggunakan tool Visual 

Studio 2010.  

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Membangun aplikasi steganografi menggunakan metode Least Significant 

Bit (LSB) dan Algoritma kriptografi Advanced Encryption Standard (AES) 

128 bit. 

2. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja metode Least Significant Bit dalam 

menyembunyikan dan mengembalikan pesan serta algoritma Advanced 

Encryption Standard (AES) 128 bit dalam mengenkripsi dan mendekripsi 

pesan. 

1.3.2 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Dengan adanya aplikasi tersebut pengguna bisa lebih aman untuk mengirim 

pesan teks ke pihak kedua tanpa dicurigai pihak ketiga atau pihak lainnya. 
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2. Dapat meminimalisir tindakan para kriptanalis maupun orang-orang yang 

tidak berhak untuk mendistribusikan data dan serta kerahasiaan setiap data 

dapat terjaga. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pembahasan pada skripsi ini dibagi kedalam bab per bab untuk 

mempermudah di dalam pembahasan sistem. Setiap bab masih merupakan satu 

kesatuan dengan menggunakan perincian sebagai berikut : 

 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Dalam hal ini berisikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisikan tentang penjelasan tentang teori atau 

definisi tentang aplikasi yang dibuat dan batasan pemrograman 

yang akan digunakan untuk mengembangkan aplikasi ini. 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan penjelasan tentang Metodologi Penelitian 

terdiri dari 3 bagian utama yaitu model pengembangan perangkat 

lunak, metode penelitian, dan tools (alat bantu dalam analisis dan 

merancang Aplikasi). 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan struktur organisasi, jabaran tugas dan 

wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil 

solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, 

perancangan sistem (dalam menjelaskan bab 4, model, metode, dan 

tools harus dipaparkan sesuai dengan uraian). 
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BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat 

mengemukakan kembali masalah penelitian (mampu menjawab 

pertanyaan dalam rumusan masalah), menyimpulkan bukti-bukti 

yang diperoleh dan akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil 

yang didapat (dikerjakan), layak untuk digunakan 

(diimplementasikan). 

  


