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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Seiring  pesat laju perkembangan teknologi informasi di dunia, semakin 

memudahkan setiap orang dalam mengirimkan pesan melalui bermacam-macam 

media. Contohnya pengiriman pesan melalui media internet sudah menjadi 

kebutuhan karena sifatnya cepat, tepat dan mudah digunakan. Hal ini ditinjau 

bagaimana sebuah pesan akan dikirimkan kepada penerima pesan. Bila dilakukan 

secara langsung, maka keamanan pesan tersebut dapat terjamin, kecuali ada yang 

menyadap pesan secara diam-diam. Apabila pesan yang akan disampaikan melalui 

sebuah media, dan kemungkinan media pembawa pesan tersebut disadap. Hal ini 

diartikan bahwa kemungkinan pihak lain yang ingin juga mengetahui isi pesan 

tersebut.  

Terkadang pesan tersebut merupakan pesan yang bersifat rahasia atau pribadi 

sehingga pengirim pesan hanya ingin penerima pesan yang mengetahui isi pesan 

tersebut. Sejak zaman dahulu, telah dilakukan pencarian metode atau cara agar pesan 

yang dikirimkan hanya dapat diketahui oleh penerima pesan. Teknik penyembunyian 

pesan rahasia ini dikenal dengan nama Steganografi. Menurut Salman 

Steganografi adalah ilmu yang mempelajari teknik penyembunyian informasi 

(data) yang disembunyikan sulit dikenali oleh indra manusia. Teknik tersebut 

membuat orang lain tidak sadar bahwa ada informasi penting yang kita kirimkan 

tersembunyi di dalam media pembawa seperti file audio (WAV).   

Kenapa file audio (WAV), karena salah satu file multimedia yang jarang 

dikenal orang saat ini adalah file audio dengan format WAV. Sebenarnya WAV 

sering digunakan setiap pengguna sebagai ringtone, akan tetapi kebanyakan 

peguna tidak tau format nya yaitu WAV. Dan kebanyakan orang menyepelekan 

file yang bertipe WAV. Maka Peneliti mengambil file WAV digunakan sebagai 

berkas pembawa pada proses steganografi. Steganografi sendiri merupakan 

sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana menyembunyikan sebuah pesan rahasia 

(data) pada sebuah media (cover). Media yang akan digunakan untuk menyisipkan  
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pesan ke file audio bertipe WAV adalah metode Least Significant Bit (LSB) 

merupakan satu dari beberapa teknik dalam steganografi. 

Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagaimana acuan pembuatan 

penelitian yang penulis buat. Penelitian pertama dibuat oleh Rita Siburian
1
, 

Lindawati
2
, Aryanti

3
 (2017) yang berjudul Implementasi Steganografi Audio Mp3 

dan WAV Untuk File Pdf Pada Smartphone Android Dengan Menggunakan 

Metode LSB (LEAST SIGNIFICANT BIT)
[1]

. Penelitian kedua dibuat oleh 
1
Jhoni 

Verlando Purba, 
1
Marihat Situmorang, 

1
Dedy Arisandi (2012) yang berjudul 

“Implementasi Steganografi Pesan Text Ke Dalam File Sound (.WAV) Dengan 

Modifikasi Jarak Byte Pada  Algoritma Least Significant Bit (LSB)”
[2]

. Penelitian 

ketiga dibuat oleh Dedi Darwis (2016) yang berjudul “Implementasi Teknik 

Steganografi Least Significant Bit (LSB) Dan Kompresi Untuk Pengamanan Data 

Pengiriman Surat Elektronik”
[3]

. Penelitian keempat dibuat oleh Yohanes 

Julianto
1
, Kristoforus Jawa Bendi

2
 (2016) yang berjudul “SISTEM 

STEGANOGRAFI DENGAN METODE LEAST SIGNIFICANT BIT (LSB) 

TERACAK
[4]

. Dan penelitan terakhir dibuat oleh Dedeh Supriyanti (2015) yang 

berjudul Aplikasi Audio Steganografi Untuk Menyembunyikan File Teks Dengan 

Menggunakan Metode Lsb”
[5]

. Bedasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian 

ini  penulis membuat judul  “PENERAPAN METODE LSB PADA FILE WAV 

BERBASIS ANDROID” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah, antara lain : 

1. Apakah steganografi dapat menjamin kerahasian sebuah file? 

2. Apakah ukuran file audio WAV berubah setelah disisipi pesan? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengamankan pesan ke dalam file audio 

dengan cara menyisipkan pesan teks ke dalam file audio dengan cara menyisipkan 

pesan teks ke dalam file audio yang berformat WAV 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut:   

1. Menambah pemahaman tentang pengamanan data bagi penulis dengan 

teknik Steganografi Least Significant Bit dengan menyisipkan file audio. 

2. Menjadi salah satu pilihan dalam melakukan pengamanan pesan di dalam 

file audio (WAV). 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini bisa terarah dan tidak melebar dari 

konsep yang dikerjakan, maka diberikan beberapa batasan sebagai berikut:   

1. File audio penampung hanya bisa diproses berformat WAV  

2. Aplikasi ini tidak mengguankan Algoritma Kriptografi. 

3. Aplikasi yang dibuat menggunakan menggunakan software Android 

Studio. 

4. File stegoaudio dikirimkan melalui media (Whatsapp) 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulis laporan skripsi ini bertujuan agar proses dokumentasi 

pembuatan laporan secara terstruktur sehingga mudah dipahami adapun 

sistematika dalam penulisan laporan ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai 

berikut : 
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BAB I   PENDAHULUAN  

 Menjabarkan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian,  Batasan masalah, dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Menjelaskan tentang landasan teori tentang dasar dari pembuatan 

aplikasi ini, dan berisi teori dari berbagai sumber dan referensi yang 

digunakan dalam kegiatan analisis dan perancangan untuk 

menyelesaikan studi kasus yang dipilih degan konsep yang dipilih.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Menjeleskan tentang model pengembangan perangkat lunak, metode 

penelitian, dan tools (alat bantu daam analisis dan merancang aplikasi) 

dalam pembuatan aplikasi ini. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini, berisi struktur organisasi, jabatan tugas dan wewenang, 

analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis 

kebutuhan sistem susulan, analisis sistem, perancangan sistem dan 

memaparkan metodologi yang digunakan. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penulisan peneliti dan saran 

untuk pengembangan aplikasi program yang akan dikembangkan. 

 

 

 

 

 

 

 


