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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Di seluruh dunia, internet (interconnection network) sudah berkembang menjadi salah satu 

media komunikasi data yang sangat populer. Kemudahan dalam penggunaan dan fasilitas yang 

lengkap merupakan keunggulan yang dimiliki oleh internet dan bukan rahasia umum di kalangan 

masyarakat pengguna internet pada saat sekarang ini. Namun, seiring dengan berkembangnya 

media internet dan aplikasi yang menggunakan internet semakin bertambah pula kejahatan dalam 

sistem informasi. Dengan berbagai teknik pengambilan informasi secara ilegal yang 

berkembang, banyak yang mencoba untuk mengakses informasi yang bukan haknya. Untuk itu, 

sejalan dengan berkembangnya media internet yang sangat cepat, harus juga diikuti dengan 

perkembangan pengamanan dalam sistem informasi yang berada dalam media internet tersebut. 

       Berbagai macam teknik yang digunakan untuk melindungi informasi yang dirahasiakan dari 

orang yang tidak berhak telah banyak dilakukan dalam upaya mengamankan suatu data penting 

dengan menggunakan sistem kriptografi yang melakukan enkripsi sebelum data penting tersebut 

ditransmisikan. Tindakan pengamanan menggunakan cara tersebut ternyata dianggap belum 

cukup dalam mengamankan suatu data karena adanya peningkatan kemampuan komputasi. 

Berbeda dengan teknik kriptografi, steganografi menyembunyikan pesan rahasia agar bagi orang 

awam tidak menyadari keberadaan dari pesan yang disembunyikan. Teknik ini sering digunakan 

untuk menghindari kecurigaan orang dan menghindari keinginan orang untuk mengetahui isi 

pesan rahasia tersebut. Caranya dengan menyembunyikan informasi rahasia di dalam suatu
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wadah penampung informasi dengan sedemikian rupa sehingga keberadaan informasi rahasia 

yang ditempelkan tidak terlihat. Wadah penampung informasi tersebut dapat berbentuk berbagai 

jenis file multimedia digital seperti teks, citra, audio, video. Dalam tugas akhir sebelumnya  

menggunakan audio sebagai wadahnya. Dalam tugas akhir ini, peneliti membuat implementasi 

steganografi menggunakan image merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Dengan 

penggunaan teknik ini, data informasi dapat kita sembunyikan di dalam media digital yang kita 

punya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

       Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada tugas akhir berikut: 

1 Bagaimana cara menyembunyikan file  ke dalam media citra digital, sehinggaifile 

benar-benar terjaga keamanannya dengan menggunakan teknik steganografi sebagai 

salah satu solusi pengaman pesan? 

2 Bagaimanam metode (Least SignificantiBit) LSB dapat  digunakan sebagai salah satu 

metode steganografi dalam penyembunyian file  ke dalam citra digital? 

3 Bagaimana menguji software yang sudah di buat untuk mengetahui performannya? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam tugas akhir ini mencakup: 

1 Format file citra digital yang dapat digunakan untuk menyimpan pesan adalah 24bit (true    

color) berformat *.Bmp..   

2 Format file citra digital yang dihasilkan dari program steganografi ini adalah *.Bmp. 
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 Teknik steganografi yang digunakan hanya dapat menyimpan pesan berupa format *.txt, 

*doc, *xsl,*ppt, *mdb, *pdf, *php, *JPG, *html, *wav 

3 Metode steganografi yang digunakan adalah (Least SignificantiBit) LSB. 

4 Tools yang digunakan adalah Delphi 2007 Win 32. 

5 Software ini tidak membahas multiplatform, hanya untuk PC ke PC. 

 

1.4 Tujuan  

        Tujuan yang hendak dicapai dalam tugas akhir ini adalah:                 

1. Memberikan informasi bagaimana teknik steganografi dapat diterapkan di dalam file 

citra digital. 

2. Implementasi penyembunyian file kedalam citra digital dengan memberikan 

satuialternatif metode steganografi. 

3. Memanipulasi citra digital yang di dalamnya terdapat  file  Sehingga  file tersebut 

tidak dapat diketahui keberadaannya dan secara kasat mata tidak   terjadi perubahan 

pada citra digital hasil manipulasi.  

 

1.5 Metodologi  

 

      Metode Pengumpulan Data dan Informasi 

a. Studi Pustaka 

Dengan metode ini, penulis mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 

steganografi melalui buku-buku referensi dan melalui berbagai situs di internet yang 

berkaitan, sehingga penulis dapat mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. 
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b. Studi Literatur 

Penulis mencoba mencari perbandingan dengan studi sejenis dari beberapa penulisan 

di beberapa karya ilmiah, seperti jurnal dan skripsi. 

 

1.6  Metode Pengembangan Sistem 

Dalam menyusun tugas akhir ini penulis menggunakan metode pengembangan sistem 

Rapid Application Development (RAD). Ada tiga fase luas pada RAD yang mengajak user 

maupun analyst dalam merencanakan, mendesain, dan mengimplementasi suatu sistem. 

1. Fase Kebutuhan Perencanaan (Requirement Planning Phase) Menentukan tujuan                      

dan syarat dari informasi. 

2.  Proses Desain RAD (RAD Design Workshop) 

Perancangan proses yang akan terjadi dalam sistem, perancangan input dan output 

interface, serta pengkodean terhadap rancangan rancangan yang telah didefinisikan. 

3. Fase Implementasi (Implementation Phase) 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian terhadap sistem dan melakukan pengenalan 

terhadap sistem (Kendall, 2005). 
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1 .7 Sistematika Penulisan  

       Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyajikan tulisan ini terdiri atas:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian dan sistematika 

penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi uraian tentang landasan teori yang diperlukan dalam analisis dan 

perancangan aplikasi steganografi pada citra digital menggunakan metode 

(Least SignificantiBit) LSB  

            BAB III  PERANCANGAN SISTEM 

  Bab ini menguraikan secara rinci metode yang digunakan dalam perancangan 

aplikasi 

            BAB IV IMPLEMENTASI DAN HASIL PERANCANGAN 

 Bab ini membahas mengenai pengujian sistem dan hasil perancangan yang telah 

dibuat 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh bab dan saran-saran untuk 

pengembangan sistem lebih lanjut. 

 

 


