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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Kriptografi merupakan seni dan ilmu untuk menulis rahasia “The 

Art of Secreet Writing”. Tujuan dari kriptografi adalah mengolah 

informasi dengan algoritma tertentu supaya pesan tidak dapat dibaca. 

Proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan (plaintext) 

menjadi pesan yang tersembunyi (ciphertext) disebut dengan enkripsi 

(encryption). Chiphertext adalah pesan yang sudah tidak dapat dibaca 

dengan mudah atau sulit dimengerti maknanya. Proses untuk 

mengembalikan atau mengubah ciphertext menjadi plaintext disebut 

dekripsi (decryption) [2]. 

Namun penggunaan kriptografi sering menimbulkan kecurigaan 

pihak ketiga, sebab pesan yang sulit dimengerti pasti sudah diolah dan 

menunjukkan bahwa pesan itu merupakan informasi penting. Apalagi saat 

ini semakin berkembang kemampuan untuk memecahkan kriptografi yang 

disebut krpitanalisis. 

Untuk menghindari permasalahan tersebut maka terciptalah 

steganografi, yaitu metode menyembunyikan informasi pada sebuah 

media, bisa berupa media gambar, suara ataupun video. Aspek terpenting 

dari steganografi adalah tingkat keamanan penyembunyian informasinya, 

yang mengacu pada seberapa besar ketidakmampuan pihak ketiga dalam 

mendeteksi keberadaan informasi yang tersembunyi [1]. 

Steganografi yang umum digunakan adalah penyembunyian 

informasi pada media gambar, di mana informasi text dimasukkan ke 

dalam bit pixel gambar. Namun metode yang sering digunakan masih 

cukup sederhana sehingga pihak ketiga masih bisa mendapatkan informasi 

yang disembunyikan [1]. 

Oleh karena itu pada tugas akhir ini dibuat sebuah implementasi 

yang membuat steganografi suatu file pada media stegano menjadi lebih 
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kuat dan aman. Implementasi ini mengenkripsi suatu file dengan sebuah 

password menggunakan algoritma kriptografi Data Encryption Standard 

(DES) dan algoritma Blowfish. Informasi yang telah di enkripsi kemudian 

di sembunyikan di media stegano dengan menggunakan algoritma Least 

Significant Bits (LSB). 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi kriptografi dengan 

menggunakan algoritma DES dan Blowfish kemudian menyisipkan 

file yang telah di enkripsi tersebut ke dalam sebuah media stegano 

dengan menggunakan algoritma LSB ? 

2. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi yang mampu 

melakukan dekripsi dari file yang telah di enkripsi dan di 

sembunyikan dengan menggunakan algoritma DES, Blowfish dan 

LSB ? 

1.3.  Tujuan 

1. Merancang dan membangun aplikasi kriptografi dengan 

menggunakan algoritma DES dan Blowfish kemudian menyisipkan 

pesan yang telah di enkripsi tersebut ke dalam sebuah media 

stegano dengan menggunakan algoritma LSB. 

2. Merancang dan membangun aplikasi yang mampu melakukan 

dekripsi dari file yang telah di enkripsi dan di sembunyikan dengan 

menggunakan algoritma DES, Blowfish dan LSB. 

1.4.  Batasan Masalah 

1. Metode kriptografi yang digunakan adalah Data Encryption 

Standard (DES) dan Blowfish. 

2. Metode steganografi yang digunakan adalah Least Significant Bits 

(LSB). 

3. File media steganografi yang digunakan adalah : 
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- File image (berformat : .jpg, .gif, .tif, .bmp). 

- File audio (berformat : .mp3, .ram, .wav, .wma). 

- File video (berformat : .mpg, .dat, .wmv). 

4. File yang akan di enkripsi adalah : 

- File text (berformat : .doc, .pdf, .ppt, .xls). 

- File image (berformat : .jpg, .gif, .tif, .bmp). 

- File audio (berformat : .mp3, .ram, .wav, .wma). 

5. File yang dienkripsi dan embedded tidak lebih dari 10 MB. 

6. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java. 

 

1.5.  Metodologi 

1.5.1. Studi Literatur dan Pengumpulan Data 

Metode dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

pokok permasalah yang diuji. Bisa dengan cara membaca buku, 

mencari jurnal atau artikel secara online maupun offline. Adapun 

data yang dikumpulkan adalah berhubungan dengan kriptografi 

dengan algoritma DES, kriptografi dengan algoritma Blowfish, 

steganografi dengan algoritma LSB dan bahasa pemrograman java 

yang berhubungan dengan kriptografi dan steganografi. 

1.5.2. Membuat Desain dan Rancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang meliputi : 

a. Perancangan dan Arsitektur Sistem 

  Pada tahap Perancangan dan Arsitektur Sistem ini 

yang dilakukan adalah menentukan model arsitektur aplikasi 

kombinasi kriptografi dan steganografi. 

b. Perancangan Proses 

Pada tahap perancangan proses diawali dari file yang 

di kriptografi dengan menggunakan algoritma DES atau 

Blowfish, kemudian setelah itu dilakukan penyembunyian 

file yang telah mengalami kriptografi dengan menggunakan 

algoritma LSB. Dan untuk mengembalikan file tersebut, 
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pertama-tama file yang telah di sembunyikan di retrieve, 

setelah itu file tersebut di dekripsi menggunakan algoritma 

DES atau Blowfish. 

1.5.3. Implementasi Sistem 

Mengimplementasi semua desain sistem yang dibutuhkan 

pada sistem aplikasi kombinasi kriptografi dan steganografi 

menggunakan DES, Blowfish dan LSB. 

1.5.4. Pengujian 

Pada tahap ini adalah mengamati hasil pembuatan aplikasi 

dengan skenario pengujian sebagai berikut : 

 Pengujian enkripsi pada file (text, image, audio) dan kemudian 

hasil enkripsi (file encrypt) disembunyikan pada media stegano 

(file image, audio, video). 

 Pengujian extraction pada media stegano dan kemudian 

dekripsi pada file encrypt hasil extraction. 

 Membandingkan file yang di enkripsi dan di sembunyikan 

dengan menggunakan DES dan LSB dengan file yang di 

enkripsi dan di sembunyikan dengan menggunakan Blowfish 

dan LSB 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Laporan ini disusun secara sistematika yang terdiri dari beberapa bab, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari aplikasi 

kriptografi dan steganografi untuk keamanan file, rumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah yang ada pada pembuatan aplikasi ini, serta 

metodologi dan sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini. 



5 

 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang data dan informasi yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan yang akan diuji, yaitu dengan cara membaca buku 

pemrograman java, mencari referensi yang berhubungan dengan 

kriptografi DES dan Blowfish, dan steganografi LSB, baik dari bahan 

kuliah, jurnal, maupun referensi secara online, yaitu dengan mengunjungi 

situs – situs website yang menyediakan tutorial mengenai pemrograman 

java, algoritma DES, algoritma Blowfish, dan algoritma LSB. 

BAB III : ANALISA KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan perangkat lunak dari sistem 

yang akan dibuat, meliputi: analisa data, analisa sistem, dan perancangan 

antarmuka. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas implementasi dan pengujian dan analisa hasil pengujian 

atau penelitian terhadap aplikasi Kombinasi Kriptografi dan Steganografi. 

Sehingga dapat diketahui apakah sistem tersebut mampu menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi dan sesuai dengan tujuan dari penelitian tugas 

akhir ini. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bab penutup, dimana berisi tentang kesimpulan serta analisa 

dari aplikasi yang telah dibuat, juga berisi tentang saran dari pembuat 

aplikasi, dimana nantinya bisa menjadi acuan untuk pengembangan. 

 


