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BAB I 

PEDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Teknik komunikasi dan informasi secara jarak jauh pada jaman sekarang 

sangat mudah dan praktis. Dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK), baik dalam jangkauan kecil seperti antar kota bahkan jangkauan luas 

semacam antar benua tidak menjadi halangan berarti dalam melakukan 

komunikasi dan pertukaran data. Pertukaran data dan informasi menuntut adanya 

sekuritas (keamanan) untuk menjaga kerahasiaan data yang dikirim. Beberapa 

teknik keamanan atau kerahasiaan data informasi di munculkan, salah satunya 

adalah kriptografi. Dimana secara gambaran umum yaitu teknik dimana pesandi 

samarkan menjadi pesan tersandi. 

Kriptografi dalam disiplin ilmunya adalah ilmu dan seni untuk menjaga 

kerahasiaan. Pesan maupun data informasi. Pesan asli biasanya disebut juga dalam 

plain-image. Sedangkan pesan yang sudah diamankan disebut chipper-image. 

Dalam jenisnya kriptografi terbagi menjadi 2 yakni klasik dan modern. Dimana 

dalam penerapannya, kriptografi modern lebih banyak digunakan sebagai teknik 

keamanan data. 

Teknik keamanan data adalah keahlian untuk melindungi data yang 

dianggap rahasia untuk keuntungan individu maupun kelompok dalam penerapan 

pengiriman maupun penyimpanan data. Beberapa algoritma penerapannya telah 

digunakan dalam sistem optik dan transformasi matematika, seperti random phase 

encoding dan discrete fractional random transform[2]. 

 Algoritma kriptografi pada saat ini telah menerapkan metode penyandian 

terhadap suatu data berupa multimedia yang salah satunya adalah citra dengan 

metode yang lebih baik dari sebelumnya. Semakin rumit suatu metode yang 

digunakan, maka tingkat keamanan yang dihasilkan pun semakin baik. Hal ini 

membuat informasi yang dirahasiakan menjadi semakin sulit untuk dipecahkan 

oleh para kriptoanalisis. 

Pengolahan citra merupakan suatu bidang yang mempelajari tentang citra, 

bagaimana sebuah citra bisa diproses sehingga menjadi lebih baik untuk dapat 
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diinterpretasikan oleh manusia dan komputer. Citra terdiri dari dua macam jenis, 

yaitu citra kontinu dan citra diskrit. Citra kontinu berasal dari sistem optic yang 

menerima sinyal analog. Sedangkan citra diskrit berasal dari proses digitalisasi 

terhadap citra kontinu. Representasi citra dari fungsi kontinu menjadi nilai-nilai 

diskrit disebut sebagai digitalisasi. Citra yang dihasilkan inilah disebut citra 

digital[5]. 

Dalam dunia komunikasi dan informasi, tak jarang citra menjadi bagian 

penting dan bahkan rahasia dalam suatu konteks kasus seperti data rahasia suatu 

negara. Sehingga citra perlu memiliki sistem porteksi yang menjaga kerahasian 

dari citra itu sendiri. Kriptografi citra bertujuan melindungi konten didalam citra 

dari pengaksesan ilegal. Obyektif dari kriptografi citra adalah mentransformasikan 

citra ke dalam bentuk lain, yang tidak bermakna sehingga konten didalam citra 

akan sulit dipahami. 

Dalam persoalan citra terdapat algoritma operasi yang dipakai untuk dapat 

menyembunyikan data yang akan ditransmisikan yang merupakan data yang 

bersifat rahasia. Beberapa algoritma penerapannya telah digunakan dalam sistem 

optik dan transformasi matematika, seperti operasi rotasi. Operasi Rotasi 

merupakan jenis dari transformasi geometrik merupakan salah satu teknik 

pengolahan citra dengan merubah koordinat pixel namun tidak mengubah nilai 

intensitasnya[2]. Prinsip operasi rotasi yakni memindahkan nilai pixel dari posisi 

awal menuju posisi akhir yang ditentukan oleh nilai batasan pixel yang diputar 

terhadap sudut.  

Operasi rotasi dilakukan dengan membalikkan dengan mengambil y atau 

2πy. Operasi akan dikendalikan dengan memutar pusat, jari-jari dan sudut y. 

operasi akan dikendalikan dengan memutar pusat, jari-jari dan sudut y. Parameter 

dapat dianggap sebagai kunci dalam algoritma enkripsi yang diusulkan[2]. 

Dalam penelitian diusulkan bahwa penggunaan algoritma rotasi dapat di 

implementasikan dalam sistem enkripsi, karena algoritma rotasi mudah untuk 

diterapkan. Dengan penerapan algoritma rotasi ke bahasa pemrogaman phyton 

diharapkan source code lebih mudah dalam segi implementasi dari pada 

penggunaan bahasa pemrogaman lain seperti java. Pada penelitian ini diharapkan 

hasil enskripsi dapat digunakan dalam sistem keamanan data yang berupa citra. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

 Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat beberapa rumusan masalah 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun aplikasi enkripsi citra berdasarkan operasi rotasi. 

2. Bagaimana pesan yang berupa citra dapat dikonversi menjadi citra enkripsi dan 

dekripsi. 

3. Bagaimana melakukan pengujian aplikasi enkripsi citra berdasarkan operasi 

rotasi dengan membandingkan ukuran file, ektensi file dan kecepatan. 

 

1.3 TUJUAN 

 Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat beberapa tujuan diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Membangun aplikasi enkripsi citra berdasarkan operasi rotasi. 

2. Pesan yang berupa citra dapat dikonversi menjadi citra enkripsi dan dekripsi. 

3. Melakukan pengujian aplikasi enkripsi citra berdasarkan operasi rotasi dengan 

membandingkan ukuran file, ektensi file dan kecepatan. 

 

1.4 BATASAN MASALAH 

 Pada pembuatan tugas akhir ini penyusun membuat batasan masalah, 

yaitu: 

1. Citra 2(dua) dimensi. 

2. Nilai pada key hanya di batasi sampai 7 digit. 

3. Plain-image hanya berupa gambar dengan ukuran maksimal 800*800. 

4. Menggunakan bahasa Python dan Pillow (PILFork). 

 

1.5 METODOLOGI 

 Metodologi penelitian kali ini akan dilakuka beberapa tahap sebagai 

berikut: 

1.5.1 Studi Kepustakaan 

 Pada tahap ini dilakukan peninjauan dan kajian terhadap referensi yang 

berkaitan dengan Tugas Akhir seperti buku atau artikel. Refernsi dapat berasal 

dari media cetak atau internet. 
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1.5.2 Analisa kebutuhan aplikasi 

 Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap kebutuhan aplikasi, fungsi-

fungsi apa saja yang dibutuhkan, kinerja aplikasi yang ingin dihasilkan. 

 

1.5.3 Perancangan aplikasi 

Pada tahap ini dilakukan perancangan aplikasi berdasarkan analisis yang 

telah dilakukan pada tahap analisa sebelumnya. Perancangan yang dilakukan 

meliputi beberapa tahapan seperti perancangan sistem dan perancangan antarmuka 

aplikasi. 

 

1.5.4 Implementasi 

 Pada tahap ini seluruh analisis dan perancangan akan diimplementasikan. 

Implementasi perangkat lunak mengacu pada perancangan perangkat lunak. 

Implementasi perangkat lunak menggunakan Python 3.4. 

 

1.5.5 Pengujian 

 Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap aplikasi untuk mengetahui 

kinerja sistem yang telah dibuat. Pengujian di lakukan dengan menghitung waktu 

proses enkripsi dan dekripsi dengan menggunakan algoritma operasi rotasi. 

 

1.5.6 Pembuatan Laporan 

 Pada tahap ini dilakukan untuk tujuan penulisan laporan dan dapat 

digunakan untuk pengembangan pada penelitian selanjutnya. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

 Sistematikan penulisan tugas akhir ini dibagi dalam beberapa bab sebagai 

berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pengambilan Tugas Akhir 

yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Enkripsi Citra Berdasarkan Operasi 

Rotasi” rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II: LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan yang dikaji, sehingga dapat mendukung secara teknis pengerjaan 

tugas akhir. 

 

BAB III: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini menjelaskan perancangan aplikasi yang akan di buat. Perancangan 

tersebut meliputi perancangan aplikasi, perancangan arsitektur dan sistem. Dari 

bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas untuk implementasi 

coding program dan pengujian. 

 

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab ini merupakan implementasi atau pembuatan aplikasi, aplikasi yang 

dibuat sesuai dengan perancangan sistem yang dibuat pada bab III. Pada bab ini 

akan dilakukan pengujian dimana aplikasi sudah berjalan sesuai dengan 

perancangan. 

 

BAB V:  PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan yang dapat di ambil dari alat yang telah di buat 

serta saran-saran membangun yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem 

di masa mendatang. 


