
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Keamanan dan kerahasiaan data dalam arus pertukaran informasi pada 

media digital merupakan aspek yang penting, karena terdapat banyak ancaman 

berupa pencurian, penyadapan, perubahan dan perusakan terhadap informasi 

tersebut oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab, sehingga dibutuhkan 

teknik untuk melindungi informasi tersebut agar tetap terjaga keamanan dan 

kerahasiaannya. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

melindungi kerahasiaan dan keamanan data dan informasi tersebut, antara lain 

dengan menggunakan metode kriptografi dan steganografi.  

Algoritma kriptografi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Modulo. 

Penggunaan algoritma ini antara lain karena kunci yang digunakan diberikan 

secara manual, dapat digunakan secara berulang dan panjangnya mengikuti 

panjang plaintext, sehingga penerima pesan harus mengetahui key untuk dapat 

mendeskripsikan pesan rahasia (cipherteks) menjadi pesan aslinya (plainteks) 

tersebut.  

  Seiring perkembangan teknologi, semakin banyak orang yang 

menigkatkan kemampuannya untuk berusaha memecahkan keamanan data guna 

kepentingan pribadi dan jika ini terjadi keamanan yang dirasa sangat kuat semakin 

lama akan menjadi rentan serangan dan peluang akan terpecahkannya semakin 

besar, oleh karenanya pada penelitian ini penulis mencoba mengkombinasikannya 

dengan teknik kompresi dan steganografi sehingga dapat menambah tingkat 

keamanan data tersebut.  

Penelitian terkait dengan penggabungan metode Kriptografi dan Steganografi 

antara lain penelitian oleh (Syawal, Fikriansyah, & Agani, 2016) yang berjudul 

“Implementasi Teknik Steganografi Menggunakan Algoritma Vigenere Cipher 

Dan Metode LSB”. Pada penelitian ini mereka menerapkan kombinasi enkripsi 

pesan dengan metode Vigenere Cipher dengan menyisipkannya ke dalam file 

gambar dengan metode LSB. Capaian pada penelitian ini antara lain pesan yang 
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terenkripsi dapat disisipkan dengan baik kedalam media dan ukuran media 

penampung setelah disisipkan tidak berubah drastis dari ukuran sebelum 

penyisipan.    

Terkait dengan penelitian yang berhubungan dengan kompresi data antara 

lain, penelitian yang dilakukan oleh (Pizaini & Yanto, 2012) yang berjudul 

“Smart Messaging pada Mobile Android dengan Advanced Encryption Standard 

(AES) dan kompresi Huffman”. Pada penelitian ini merancang dan membahas 

aplikasi kompresi dan enkripsi pesan teks pada Mobile Android, dengan 

mengompres pesan yang akan dikirim dengan algoritma Huffman menggunakan 

tabel Huffman statis dan kemudian mengenkripsi pesan tersebut menggunakan 

metode AES 128, dan mendekripsi pesan yang telah sampai ke penerima pesan. 

Sehingga dapat memperkecil ukuran pesan dengan rasio kompresi sebesar 75,94% 

sekaligus mempercepat proses transmisi data serta juga menjaga keamanan pesan 

yang dikirim.  

Penjelasan yang diuraikan di atas merupakan hal yang melatarbelakangi 

penulis untuk melakukan penelitian tugas akhir tentang teknik mengamankan 

pesan menggunakan metode kriptografi dan steganografi yang dikombinasikan 

dengan teknik kompresi. Dengan kata lain, penulis akan membangun sebuah 

aplikasi pengamanan teks menggunakan algoritma Modulo, kompresi Huffman 

dan Least Significant Bit (LSB) Modification. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat rumuskan masalahnya 

yaitu, Bagaimana menganalisa dan mengimplementasikan teknik pengamanan 

pesan menggunakan kombinasi metode enkripsi Modulo, kompresi teks 

menggunakan metode Huffman dan steganografi menggunakan metode Least Bit 

Significant Modification. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Citra yang digunakan sebagai media penyisipan data merupakan citra 

berwarna dengan format *.JPG 

2. Citra yang akan menjadi media gambar hasil sisipan (stegofile) merupakan 

citra berwarna dengan format *.PNG 

3. Pesan atau informasi yang akan diolah berjenis ASCII printable characters 

berjumlah 95 karakter, karena telah terdapat karakter yang umum 

digunakan sehari-hari dalam pola penulisan huruf, angka, kata dan simbol.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis dan mengimplementasi 

suatu aplikasi yang dapat sekaligus melakukan metode enkripsi, kompresi dan 

steganografi pada teks dengan menggunakan enkripsi Modulo, kompresi Huffman dan 

Least Significant Bit (LSB) Modification. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Berikut ini merupakan sistematika penulisan laporan penelitian yang akan 

dibuat, agar memudahkan penulis dalam membuat laporan : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini akan menjelaskan deskripsi umum dari tugas akhir, yang meliputi : 

latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan 

sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini akan menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan dalam 

pelaksanaan tugas akhir meliputi Kriptografi, kompresi, steganografi, citra digital 

dan teori-teori lain yang berkaitan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini akan menjelaskan tentang alur dan tahapan yang akan dilakukan 

dalam menyelesaikan kasus tugas akhir ini. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

 Bab ini akan menjelaskan tentang analisis dari penelitian yang dilakukan 

dalam tugas akhir ini sekaligus memaparkan alur perancangan pada aplikasi 

enkripsi teks menggunakan algoritma kriptografi Modulo dan melakukan 
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kompresi menggunakan metode Huffman serta menyisipkannya kedalam citra 

gambar menggunakan metode Least Significant Bit (LSB) Modification. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab ini akan menjelaskan tahap-tahap pembangunan aplikasi dan menguji 

hasil dari rancangan aplikasi yang akan dibangun. 

BAB VI PENUTUP 

 Bab ini menjelaskan kesimpulan hasil dari semua tahap yang telah dilalui 

selama penelitian tugas akhir dan berisi saran mengenai hasil analisis, 

perancangan, hasil implementasi dan hasil pengujian pada penelitian tugas akhir. 


