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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seringkali seseorang yang hendak mengirim pesan kepada orang lain, 

tidak ingin isi pesan tersebut diketahui oleh orang lain. Biasanya isi pesan tersebut 

bersifat sangat rahasia atau pribadi, yang hanya boleh diketahui antara pihak 

pengirim dan pihak penerima pesan, atau kalangan terbatas saja. Oleh karena itu, 

biasanya pengirim tersebut mengirim pesan secara tersembunyi agar tidak ada 

pihak lain yang mengetahui. 

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi situasi di atas adalah 

mengembangkan suatu aplikasi yang mampu menyamarkan pesan tersebut pada 

suatu media yang dapat diakses oleh setiap orang. Teknik ini disebut 

steganography, yaitu teknik penyembunyian data pada suatu media. Setiap orang 

bisa menampilkan atau membuka media tersebut, namun tidak menyadari bahwa 

media tersebut telah dibubuhkan pesan rahasia oleh pengirim. Steganography 

memungkinkan penyembunyian data pada berbagai jenis media digital seperti 

berkas citra, suara, video, dan teks. [2]. 

Proses penyisipan pesan pada steganography membutuhkan dua buah 

masukan, yaitu pesan yang ingin disembunyikan, dan media penyisipan. Hasil 

dari proses ini dinamakan dengan stego-object, yaitu suatu media yang mirip 

dengan media pada masukan, yang sudah terdapat pesan tersembunyi di 

dalamnya. Kebanyakan media yang merupakan stego-object tidak dapat 

dikembalikan lagi seperti semula, karena data dari media stego-object sudah 

dirubah. [2]. 

Teknik steganography yang digunakan adalah LSB (Least Significant Bit), 

metode ini banyak digunakan karena metode ini paling sederhana dan mudah 

diimplementasikan. Media penampung yang paling sering digunakan dalam 

melakukan steganography adalah citra digital karena jumlahnya yang besar di 

internet. Kehandalan penggunaan citra dibandingkan dengan media lain adalah 

kualitas citra yang telah disisipi pesan rahasia tidak berbeda jauh dengan kualitas 

citra aslinya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, terdapat 

permasalahan yang dapat dirumuskan di antaranya: Bagaimana membangun suatu 

aplikasi steganography online yang dapat menyembunyikan pesan dengan 

menggunakan metode Least Significant Bit (LSB) 1 bit dan Least Significant Bit 

(LSB) 2 bit dimana informasi rahasia (teks) yang disembunyikan ke dalam media 

digital (image) tersebut benar-benar terjaga kerahasiaannya. 

 

1.3  Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini yaitu 

Membuat aplikasi penyembunyian informasi yang berupa teks menggunakkan 

LSB 1 bit dan LSB 2 bit ke dalam citra 24 bit, serta dapat memanipulasi citra 

digital yang didalamnya terdapat informasi rahasia sehingga pesan rahasia 

tersebut tidak dapat diketahui keberadaannya dan secara kasat mata tidak terjadi 

perubahan pada citra digital hasil manipulasi. 

 

1.4  Batasan Masalah 

Untuk mempermudah dan membatasi cakupan pembahasan masalah pada 

Tugas Akhir ini maka perlu diberikan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Format file citra digital yang dapat digunakan adalah 24 bit 

2. Format file citra yang digunakan bertipe JPG untuk file inputan. 

3. Format file citra yang akan dihasilkan setelah dilakukan proses decoding 

bertipe PNG. 

4. Bahasa Pemrograman yang digunakan adalah PHP. 

5. Teknik steganography yang digunakan hanya dapat menyimpan pesan rahasia 

berupa teks dan file berformat *.txt. 

6. Metode yang digunakan adalah LSB 1 bit dan LSB 2 bit. 

 

1.5 Metodologi 

Adapun metode-metode yang akan digunakan dalam penyelesaian Tugas 

Akhir ini adalah :  
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1. Studi pustaka meliputi: 

  Pencarian referensi : mencari semua materi yang ada sangkut pautnya 

dengan Tugas Akhir ini. 

  Mendalami materi tentang steganography, metode LSB, teknik 

penyembunyian dan pengungkapan data serta semua hal yang berhubungan 

dengan Tugas Akhir. 

2. Pembuatan aplikasi: merupakan tahap pembuatan aplikasi steganography 

dengan metode LSB 1 dan LSB 2 bit pada citra 24 bit. 

3. Pengujian aplikasi : merupakan tahap pengujian aplikasi yang telah dibuat 

berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. 

4. Penyusunan laporan : membuat laporan terhadap keseluruhan kegiatan 

pembuatan Proyek Akhir yang menjelaskan secara detail tentang tahap-tahap 

penyusunan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pembuatan aplikasi ini diwujudkan dalam bentuk laporan tertulis dengan 

pembagia bab-bab sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan dan saran, metodologi serta sistematika 

pembahasan dari Tugas Akhir ini. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dengan peyelesaian proyek 

akhir, yang didapatkan dari berbagai macam buku serta sumber-sumber 

terkait lainnya yang berhubungan dengan pembuatan Tugas Akhir ini. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas mengenai perancangan program, meliputi 

perancangan proses program, mempersiapkan data, dan memperkirakan 

hasil keluaran dari program. 
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BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang pengujian dan analisa dari program yang telah 

dibuat. Pengujian program dilakukan untuk mengetahui apakah 

program dapat berjalan dengan baik. Analisa dilakukan untuk 

memperbaiki program apabila terdapat kesalahan pada saat dijalankan. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pengujian program aplikasi dan saran 

untuk pengembangan dan perbaikan serta penyempurnaan terhadap 

program aplikasi yang dibangun. 

 


