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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas tentang Pendahuluan. Pendahuluan meliputi, 

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, 

Metodologi, dan Sistematika Penulisan. Semua pembahasan tersebut berguna 

untuk mengetahui sistem yang akan dibuat. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Beberapa tahun terakhir ini terjadi perkembangan yang sangat pesat 

pada teknologi, salah satunya adalah perkembangan telepon selular (ponsel). 

Salah satunya adalah mulai bermunculan ponsel pintar dengan berbagai fitur 

dan memiliki sistem operasi kompleks layaknya komputer. Berbagai sistem 

operasi untuk ponsel pun bermunculan, diantaranya yang cukup dikenal luas 

adalah android. Ponsel bersistem operasi android merupakan (smart phone) 

yang memiliki berbagai fungsi seperti multimedia, multiplayer games, 

transfrer data, video streaming dan lain-lain. Berbagai perangkat lunak untuk 

mengembangkan aplikasi ponsel pun bermunculan. 

Meskipun ponsel pintar memiliki berbagai fitur layanan komunikasi 

seperti blackberry messanger, we-chat, whatsapp tetapi komunikasi 

menggunakan layanan tersebut kurang menjamin keamanan dan privasi 

penggunanya. kita masih ingat dengan  kasus penyadapan komunikasi 

terhadap pejabat tinggi negara membuktikan lemahnya pengamanan dalam 

komunikasi. Saat ini pertukaran data dan informasi semakin mudah dan cepat. 

Informasi ada yang bersifat rahasia, perpindahan informasi saat ini yang 

mudah saat ini keamanan informasi dapat membahayakan. Dengan tujuan 

meningkatkan keamanan petukaran maka berkembang teknologi 

steganografi.  

Steganografi adalah teknik menyisipkan pesan kedalam suatu media. 

Pada masa kini, steganografi lebih banyak digunakan pada data digital yaitu 

dengan media gambar, audio dan video. Ada dua buah proses dalam 

steganografi yakni proses penyisipan pesan dan proses pembacaan pesan. 

Proses penyisipan pesan membutuhkan masukan media penyisipan, pesan 
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yang akan disisipkan dan Sandi. Sandi tersebut hanya diketahui oleh pengirim 

dan penerima. Keluaran dari proses penyisipan ini adalah media yang telah 

berisi pesan. Proses pembacaan pesan membutuhkan masukan media yang 

telah berisi pesan. Keluaran dari proses pembacaan pesan adalah pesan yang 

telah disisipkan. Pada aplikasi ini menggunakan teknik steganografi yang 

digunakan adalah Least Significant Bit.  

Least significant bit adalah bagian dari barisan data biner (basis dua) 

yang mempunyai nilai paling tidak berarti / paling kecil. Letaknya adalah 

paling kanan dari barisan bit. Pesan yang dikirimkan secara digital dapat 

disisipkan dan disembunyikan di dalam media gambar, file suara, atau file 

video. Diantara media-media tersebut file gambar merupakan file yang di 

anggap paling baik untuk menyisipkan pesan-pesan yang berukuran kecil. 

File gambar sering digunakan sebagai media berbagi, daripada file suara atau 

video. Menggunakan file gambar proses membaca pesan text lebih ringan. 

Dengan menggunakan file gambar sehingga dapat mengurangi kecurigaan 

dalam menyembunyikan pesan rahasia.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pengertian dan penjelasan serta latar belakang masalah yang 

ada, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah :  

a) Bagaimana membangun perangkat lunak dengan mengimplementasikan 

teknik steganografi untuk keamanan pengiriman pesan teks ? 

b) Bagaimana melihat kembali sebuah pesan atau informasi dari file 

steganografi ? 

 

1.3 Tujuan  

Berdasarkan pengertian dan penjelasan serta rumusan masalah yang ada, 

maka tujuan yang dapat diambil adalah :  

a) Membangun aplikasi keamanan pengiriman pesan teks dengan 

menerapkan metode Least Significant Bit. 

b) Menerapkan metode Least Significant Bit untuk menyembunyikan pesan 

teks. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Data
http://id.wikipedia.org/wiki/Biner
http://id.wikipedia.org/wiki/Bit
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1.4 Batasan Masalah 

Pada penyelesaian tugas akhir ini terdapat beberapa batasan masalah yang 

dikaitkan dengan Implementasi Steganografi Pesan Text Kedalam File 

Gambar (.PNG) Dengan Metode Least Significant Bit (LSB) Pada Platform 

Android, antara lain : 

a) Pesan yang disisipkan adalah pesan Text. 

b) Media penampung untuk aplikasi steganografi ini berupa Gambar .PNG. 

c) Metode yang digunakan Least Significant Bit. 

d) Sistem operasi Android adalah versi 4.0 Ice Cream Sandwich. 

e) Teknik penyisipan yang digunakan adalan LSB 3 bit. 

f) Pengiriman pesan steganografi dengan Mail pada Android. 

 

1.5  Metodologi Penelitian 

 Pembuatan Tugas Akhir ini dilakukan dengan menggunakan 

metodologi sebagai berikut: 

 

`1.5.1     Studi Pustaka 

Mencari, memahami, dan mempelajari dengan seksama dari buku 

dan berbagai macam artikel berkaitan dengan steganografi, media Gambar 

dan Metode Least Significat Bit berhubungan dengan topik ini. Serta terus 

menggali sumber-sumber pustaka lainnya yang juga mendukung, seperti 

jurnal, forum diskusi, pendapat ahli, textbook, dan sebagainya baik media 

cetak maupun elektronik. 

 

1.5.2 Analisa Sistem 

Analisis kebutuhan yang digunakan adalah anlisis kebutuhan 

fungsional. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah: 

a) Aplikasi lebih dalam karakteristik steganografi. 

b)  Aplikasi Menggunakan Metode Least Significant Bit. 

c) Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman java Android. 
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1.5.3  Perancangan Sistem 

 Pada tahap ini dilakukan analisa awal dan pendefinisian kebutuhan 

sistem untuk mengetahui masalah yang sedang dihadapi. Dari proses 

tersebut selanjutnya dirumuskan arsitektur sistem baik secara global 

maupun detailnya. 

1.5.4  Implementasi Sistem 

Pada tahap ini Aplikasi digunakan untuk menyembunyikan pesan 

teks kedalam sebuah file gambar pada perangkat smartphone dengan 

sistem operasi Android. Metode yang digunakan adalah LSB. 

  1.5.5.     Pengujian 

  Pengujian aplikasi ini menggunakan metode blackbox, dimana 

metode ini fokus pada keperluan fungsional dari aplikasi, adapun fungsi-

fungsi yang di ujicoba, di antaranya: 

a) Menampilkan tampilan menu utama aplikasi Steganografi. 

b) User melakukan sembunyikan pesan text ke dalam file gambar. 

c) User penerima pesan dapat menerima file stegoimage dengan 

menggunakan Mail pada Android.. 

d) Untuk pembacaan pesan steganografi membutuhkan inputan sandi yang 

sama dengan User pengirim dan Gambar yang sudah disisipi pesan 

rahasia. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa 

bab sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah 
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kajian tentang pengenalan Steganografi, Metode Least Significant Bit, Media 

Steganografi, Android. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini membahas proses analisa dan perancangan sistem Analisa 

sistem meliputi, Analisa kebutuhan sistem dan Arsitektur sistem. Sedangkan 

Perancangan Sistem meliputi, Perancangan sistem, Usecase Diagram,  

Diagram Activity, Squend Diagram, Class Diagram dan Desain Interface.  

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Pada bab ini Memuat hasil pengujian sistem dan pembahasan terhadap 

sistem yang telah dibuat. Implementasi mencakup Aplikasi Android 

Steganografi berupa pesan text menggunakan file gambar (.PNG) dengan 

metode Least Significant Bit.  

BAB V PENUTUP 

 

        Pada bab ini Merupakan bagian penutup dari laporan yang berisi 

tentang kesimpulan dari sistem yang di buat dan di uji serta memberikan 

saran-saran yang di perlukan sehingga dapat di jadikan pedoman oleh pihak 

lain yang berminat pada Tugas Akhir yang sejenis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


