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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Dalam memasuki era globalisasi seperti saat ini, membutuhkan suatu 

komunikasi tanpa batas. Komunikasi dengan satu sama lain bisa dilakukan karena 

dengan adanya jaringan global seperti internet. Dalam penyampaian informasi pada 

internet membutuhkan suatu tingkat keamanan data agar data tidak dapat diakses 

oleh sembarang orang dan kerahasiaannya dapat terjamin. Ancaman dari keamanan 

komunikasi lewat jaringan juga turut menjadi sorotan bagi para pengguna internet. 

Ancaman-ancaman tersebut bisa berupa interupsi, penyadapan, modifikasi maupun 

fabrikasi. 

Pengamanan dan kerahasiaan data merupakan salah satu aspek penting dari 

suatu sistem informasi. Sehingga informasi hanya bisa diakses oleh pemilik 

informasi atau user yang telah ditentukan oleh pemilik informasi. Kriptografi 

adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasian pesan dengan cara 

menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya[1]. 

Ada beberapa metode dalam kriptografi, salah satunya yaitu Data 

Encryption Standard (DES). Data Encryption Standard (DES) adalah salah satu 

chiper block penyandian/kriptografi data yang populer dan telah dijadikan standard 

enkripsi kunci simetri sejak tahun 1976 dengan ukuran blok 64 bit dan ukuran 

kuncinya 56 bit[2].  

Salah satu keamanan data yang juga akan sangat membantu dalam 

teknologi informasi, yaitu teknik keamanan data dalam menyembunyikan pesan. 

Proses menyembunyikan pesan rahasia dapat dilakukan dengan menggunakan 

berbagai metode dan variasi penyembuyian sebuah pesan, Salah satunya adalah 

teknik Steganografi. Steganografi merupakan seni dan ilmu menulis pesan 

tersembunyi atau menyembunyikan pesan dengan suatu cara sehingga selain si 

pengirim dan si penerima, tidak ada seorangpun yang mengetahui atau menyadari 

bahwa ada suatu pesan rahasia. Pada era informasi digital, steganografi merupakan 
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teknik dan seni menyembunyikan informasi dan data digital dibalik informasi 

digital lain, sehingga informasi digital yang sesungguhnya tidak kelihatan[3]. 

Untuk menyelesaikan teknik steganografi ini dapat menggunakan beberapa 

metode, salah satunya dengan menggunakan metode Least Significant Bit (LSB). 

Metode ini banyak digunakan karena komputasinya tidak terlalu kompleks dan 

pesan yang disembunyikan cukup aman. Untuk itulah diperlukan pengujian dalam 

penelitian ini untuk mengetahui cara kerja dari teknik steganografi yang 

menggunakan metode LSB maupun kriptografi dengan algoritma DES, seperti 

proses encoding dari gambar yang kemudian akan disisipkan pesan rahasia yang 

telah terenkripsi, serta proses decoding gambar untuk mengeluarkan file rahasia 

yang terenkripsi untuk kemudian dilakukan proses dekripsi pada file rahasia nya. 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah prototype.. 

Model ini cocok digunakan untuk membuat sebuah aplikasi yang akan dirancang. 

Model prototype merupakan sesuatu yang harus dievaluasi dan di modifikasi 

kembali, segala perubahan dapat terjadi pada saat prototype dibuat untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna dan pada saat yang sama memungkinkan 

pengembang untuk lebih memahami kebutuhan pengguna secara lebih baik. Model 

prototype dimulai dengan pengumpulan kebutuhan pengguna[4]. 

Dalam penelitian ini tools pengembangan yang digunakan adalah UML. 

UML atau Unified Modeling Language merupakan perangkat lunak yang 

berparadigma “berorientasi objek”. Pemodelan (modeling) sesungguhnya 

digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks 

sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami [5]. 

Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, 

diantaranya penelitian[3] dengan judul “Studi perbandingan enkripsi steganografi 

dengan menggunakan metode least significant bit dan end of file” . Penelitian 

berikutnya dari[6] dengan judul “Implementasi Penyembunyian Pesan Pada Citra 

Digital Dengan Menggabungkan Algoritma Hill Chiper Dan Metode Least 

Significant Bit (LSB)”. Penelitian yang ketiga dari[7] dengan judul “Image 

Steganografi Dengan Metode Least Significant Bit (LSB)”. Dan penelitian 

selanjutnya dari[8] “Pengembangan Aplikasi Kriptografi File Dokumen, Audio Dan 



 

3 
 

Gambar Dengan Algoritma Des”. Penelitian lain juga dilakukan dilakukan oleh[9] 

dengan sebuah judul “Perancangan Dan Implementasi Algoritma DES Untuk 

Mikroprosesor Enkripsi Dan Dekripsi Pada FPGA”. Penelitian berikutnya oleh [10] 

dengan judul “Peningkatan Keamanan Algoritma Des Pada Aplikasi Enkripsi Sms 

Android Menggunakan Algoritma Aes 256 Bit”. Penelitian lain yang bertajuk pada 

kriptografi DES yaitu penelitian dari[11] dengan judul “Kombinasi Steganografi Bit 

Matching Dan Kriptografi Des Untuk Pengamanan Data”. Dan penelitian 

selanjutnya yaitu dari[12] dengan judul “Prototype Model Keamanan Data 

Menggunakan Kriptografi Data Encryption Standar (Des) Dengan Mode Operasi 

Chiper Block Chaining (Cbc)”. Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

steganografi LSB yaitu oleh[13] yang berjudul “Implementasi Algoritma Kriptografi 

Aes 256 Dan Metode Steganografi Lsb Pada Gambar Bitmap”. Dan penelitian 

selanjutnya dari[14] dengan sebuah judul “Aplikasi Steganografi Untuk Penyisipan 

Pesan”. 

Sehingga berdasarkan masalah tersebut, peneliti mengusulkan judul 

penelitian “ Rancang Bangun Aplikasi Steganografi Dan Kriptografi Untuk 

Penyisipan File pada Sebuah Image Menggunakan Metode Least Significant 

Bit (LSB) Dan Algoritma Data Encryption Standard (DES). 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah berdasarkan pembahasan yang akan diidentifikasi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses penyisipan dan enkripsi pada kombinasi teknik steganografi 

dengan metode Least Significant Bit (LSB) dan kriptografi Data Encryption 

Standard (DES)?  

2. Bagaimana proses ekstraksi dan dekripsi pada kombinasi teknik steganografi 

dengan metode Least Significant Bit (LSB) dan kriptografi Data Encryption 

Standard (DES)? 

3. Bagaimana menerapkan kombinasi antara metode Least Significant Bit (LSB) 

dengan kriptografi Data Encryption Standard (DES) pada aplikasi berbasis 

bahasa pemrograman visual basic 6.0 ? 
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1.3.  Batasan Masalah 

 Agar mencapai hasil yang optimal, maka diberikan batasan masalah dalam 

penelitian ini. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi yang dibangun hanya akan memproses penyembunyian file 

(encoding) di dalam media berupa image dan kriptografi DES. 

2. File carier yang digunakan adalah citra/image dalam format BMP. 

3. Kunci (key) pada proses encoding sama dengan kunci (key) pada proses 

decoding. 

4. Aplikasi ini hanya bisa menyisipkan berkas rahasia dengan ekstensi, antara 

lain : doc, txt, xls, pdf, vsd dan gif. 

5. Aplikasi dibuat berbasis bahasa pemrograman visual basic 6.0. 

 

1.4.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 Dalam penyusunan penelitian ini tentunya memiliki tujuan yang dilakukan 

terkait dengan steganografi menggunakan metode Least Significant Bit (LSB) dan 

kriptografi DES. yaitu sebagai berikut : 

1. Membangun sebuah aplikasi steganografi dan Kriptografi pada citra digital 

dengan format BMP.  

2. Mengimplementasikan aplikasi steganografi dan kriptografi yang telah 

dirancang dengan menggunakan metode Least Significant Bit (LSB) serta 

algoritma Data Encryption Standard (DES) untuk mengamankan data. 

3. Menerapkan metode Least Significant Bit (LSB) dan algoritma Data Encryption 

Standard (DES) pada aplikasi berbasis visual basic 6.0. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah : 

1. Dapat memahami proses encoding dan decoding pada kombinasi teknik 

steganografi dengan metode Least Significant Bit (LSB) dan kriptografi DES. 
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2. Mampu membangun sebuah aplikasi penyisipan pesan berupa file kedalam 

image. 

3. Mampu menerapkan metode Least Significant Bit (LSB) dan kriptografi DES 

pada aplikasi berbasis  visual basic 6.0 dalam menjaga keamanan data.  

  

1.5. Sistematika Penelitian Laporan 

      Agar penelitian skripsi ini baik, terstruktur, saling mendukung dan mudah 

dipahami, maka dalam penelitian skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab antara 

lain: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, manfaat dan tujuan serta sistematika yang 

digunakan dalam penelitian. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai berbagai landasan teori yang digunakan 

dalam penelitian serta disesuaikan dengan batasan permasalahan yang 

dihadapi untuk memaksimalkan laporan yang akan dibuat. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari empat bagian utama yaitu model pengembangan 

perangkat lunak, metode penelitian, tools pengembangan sistem serta 

metode algoritma yang digunakan. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan analisis masalah, analisis solusi masalah,  

analisis sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan 

sistem, usulan, analisis sistem, perancangan sistem, algoritma, model, 

metode, tools pengembanngan perangkat lunak dan juga membahas 

hasil dari aplikasi yang dibuat. Dalam bab ini semua gambar yang 

disertakan harus dijelaskan. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan 

pada bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya. 

 


