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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berkat perkembangan teknologi yang begitu pesat memungkinkan 

manusia dapat berkomunikasi dan saling bertukar informasi/data secara 

jarak jauh. Antar kota antar wilayah antar negara bahkan antar benua 

bukan merupakan suatu kendala lagi dalam melakukan komunikasi dan 

pertukaran data. Seiring dengan itu tuntutan akan sekuritas (keamanan) 

terhadap kerahasiaan informasi yang saling dipertukarkan tersebut 

semakin meningkat. Untuk menjaga keamanan data dalam komunikasi 

dapat dilakukan dengan cara mengacak pesan dan menyembunyikan pesan 

ke dalam suatu media. 

Metode untuk menyembunyikan pesan ke dalam citra digital 

dikenal dengan istilah steganografi. Teknik steganografi menyembunyikan 

pesan atau data pada suatu tempat yang disebut carrier file. Keuntungan 

steganografi yaitu pesan yang dikirim tidak menarik perhatian sehingga 

carrier file yang membawa pesan tidak menimbulkan kecurigaan pihak 

ketiga. Carrier file bisa menggunakan format JPEG,BMP,GIF,WAV,AVI, 

dan lain lain. (Novrina, 2008) 

Metode steganografi yang paling sederhana dan paling mudah 

diimplementasikan adalah metode LSB (Least Significant Bit). Dan media 

penampung yang umumnya digunakan adalah citra digital. Karena 

keterbatasan kemampuan manusia, maka citra digital yang telah disisipi 

pesan dengan metode LSB tidak dapat diketahui oleh mata manusia. 

(Duncan, 1996) 

Istilah kriptografi diartikan sebagai metode untuk mengamankan 

komunikasi data. Kriptografi juga bisa didefinisikan sebagai ilmu yang 

yang mempelajari teknik–teknik matematika yang berhubungan dengan 

aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, 

integritas data, serta otentikasi data. Teknik kriptografi menjaga agar 

pesan atau data tetap aman pada saat dikirimkan, dari pengirim ke 

penerima. Terdapat dua proses penting di dalam kriptografi yang berperan 
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dalam merahasiakan suatu informasi yaitu enkripsi dan dekripsi. Hasil dari 

proses enkripsi disebut cipher. Cipher hanya akan dapat dibaca dengan 

menggunakan kunci yang sama. (Munir, R. 2006) 

Algoritma Data Encryption Standard (DES) menggunakan kunci 

berukuran 56-bit untuk melakukan enkripsi dan dekripsi suatu informasi. 

DES membagi setiap pesan dalam blok-blok dan meng-encode  setiap blok 

satu pada setiap waktu. Enkripsi dengan algoritma DES menggunakan 

struktur Feistel yang memiliki kelebihan bahwa struktur enkripsi dan 

dekripsinya sama, meskipun menggunakan fungsi F yang tidak dapat 

dibalikkan. Algoritma DES tidak memiliki tingkat keamanan yang cukup 

baik karena untuk mencari kunci dari DES dapat dengan menggunakan 

metode brute force attack hanya dalam waktu yang relatif cepat. 

Algoritma DES dikembangkan menjadi algoritma 3DES untuk 

meningkatkan kemanaan pesan dari brute force attack. (Bantara, 2006) 

Perbedaan DES dengan 3DES terletak pada panjangnya kunci yang 

digunakan. 3DES menggunakan 3 kunci yang panjangnya 168-bit 

(masing-masing panjangnya 56-bit). Tingkat kerahasiaan algoritma 3DES 

terletak pada panjangnya kunci yang digunakan, maka penggunaan 

algoritma 3DES lebih aman dibandingkan dengan algoritma DES. 

(Ghosal, P, 2010) 

3DES terbagi menjadi dua variasi, yaitu 2TDES dan 3TDES. Jenis 

2TDES hanya menggunakan 2 buah kunci, sementara 3TDES 

menggunakan 3 buah kunci. 2TDES memiliki kunci berukuran 112- bit (2 kali 

lipat DES), dan 3TDES memiliki kunci berukuran 168-bit (3 kali lipat 

DES) (Dhir, 2000). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang ada, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana menerapkan algoritma 3DES untuk enkripsi dan dekripsi 

suatu pesan? 

2. Bagaimana menyembunyikan pesan hasil enkripsi dan menemukan 

pesan yang tersembunyi pada citra digital? 

3. Bagaimana keakuratan dan nilai Avalanche Effect algoritma 3DES? 

4. Bagaimana proses waktu enkripsi dan dekripsi algoritma 3DES? 

5. Berapa nilai PSNR citra digital hasil steganografi? 

6. Bagaimana mengetahui ketahanan 3DES terhadap serangan brute 

force attack ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah bertujuan agar penelitian yang dilakukan tetap 

mengacu pada topik penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Algoritma kriptografi yang digunakan adalah 3DES 

2. Pesan atau data yang akan disembunyikan berupa file teks yang 

berupa karakter ASCII. 

3. Kunci yang digunakan berupa karakter ASCII. 

4. Metode steganografi yang digunakan adalah LSB.  

5. Citra yang telah digunakan untuk menyembunyikan teks tidak 

dilakukan operasi citra. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada masalah yang telah diidentifikasikan, maka 

tujuan yang hendak dicapai skripsi ini adalah:  

1. Menerapkan algoritma 3DES untuk enkripsi dan dekripsi pesan. 

2. Membuat proses penyembunyian pesan hasil enkripsi pada citra 

digital dan menemukan pesan yang tersembunyi pada citra digital. 

3. Mengetahui keakuratan dan nilai Avalanche Effect algoritma 3DES. 
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4. Mengetahui proses waktu enkripsi dan dekripsi algoritma 3DES. 

5. Mengetahui nilai PSNR citra digital hasil steganografi. 

6. Mengetahui ketahanan 3DES terhadap serangan brute force attack. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya, maka 

penyusunan skripsi ini menggunakan metodologi sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Mempelajari teori–teori dari literatur dan artikel yang berhubungan 

dengan LSB untuk steganografi dan algoritma 3DES untuk 

kriptografi. 

2. Perancangan dan Implementasi Sistem 

Mengumpulkan data yang diperlukan, melakukan analisis dan 

membuat rancangan model perangkat lunak dengan analisis 

terstruktur dan mengimplementasikan hasil rancangan tersebut yaitu 

membuat piranti lunak enkripsi pesan dan menyembunyikan hasil 

enkripsi pesan pada gambar. 

3. Uji Coba dan Analisa Hasil Implementasi 

Melakukan pengujian perangkat lunak yang telah dibangun pada 

tahap implementasi. 

4. Pembuatan Laporan 

Membuat laporan tertulis mengenai skripsi ini berdasarkan 

sistematika penulisan skripsi yang telah ditetapkan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pembuatan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi latar belakang masalah dari pembuatan perangkat lunak, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 
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2. BAB II LANDASAN TEORI 

  Menguraikan teori–teori yang erat hubunganya dengan algoritma 

3DES dan LSB. 

3. BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode–metode yang 

digunakan dalam  melakukan enkripsi pesan dan menyembunyikan 

hasil enkripsi pesan pada gambar. 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

  Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai implementasi sistem, 

pengujian dan analisa model sistem perangkat lunak. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

  Berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian serta saran 

kemungkinan pengembangannya. 

 


