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BAB I 

PENDAHULUAN 

  
1.1 Latar Belakang 

Sejalan dengan berkembangnya teknologi, semakin mengubah cara 

masyarakat dalam berkomunikasi. Meninjau pesatnya perkembangan berbagai 

teknologi multimedia, akan semakin banyak data multimedia yang dihasilkan 

dan ditransmisikan, internet juga memungkinkan distribusi yang luas dari data 

media digital. Sekarang jauh lebih mudah untuk mengedit, memodifikasi dan 

menduplikasi informasi digital. Akan tetapi, seiring berkembangnya teknologi, 

semakin bertambah pula kejahatan pada sistem tersebut. Dengan berbagai teknik 

pengambilan informasi secara ilegal yang berkembang, banyak yang mencoba 

untuk mengakses informasi yang bukan haknya. Teknologi yang berkembang 

tidak semua memberikan dampak yang positif dan menguntungkan. Salah satu 

dampak negatif dalam perkembangan teknologi yaitu adanya penyadapan data, 

yang merupakan salah satu masalah yang paling ditakuti oleh para pengguna 

jaringan komunikasi. Keamanan dan kerahasiaan data merupakan salah satu aspek 

penting dari suatu sistem informasi. Pengimplementasian kebutuhan akan 

keamanan bisa saja nilainya lebih mahal dibandingkan dengan nilai dari data yang 

akan diamankan tersebut. Melindungi data dari serangan merupakan hal yang 

sulit. Untuk itu diperlukan metode yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, 

misalnya dengan menggunakan teknik kriptografi. Kriptografi (cryptography) 

merupakan seni dan ilmu untuk melindungi informasi dari individu yang tidak 

diinginkan dengan mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dikenali oleh 

penyerang selama data tersebut disimpan dan ditransmisikan. Data kriptografi 
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terutama mengubah isi data, seperti teks, gambar, audio, video dan sebagainya 

untuk dijadikan data yang tidak terbaca, tidak terlihat atau tidak dapat dimengerti 

selama transmisi atau penyimpanan disebut enkripsi. Selain teknik kriptografi, 

terdapat pula teknik lain yang dapat digunakan untuk melindungi data yaitu teknik 

steganografi. Steganografi (steganography) adalah ilmu dan seni 

menyembunyikan pesan rahasia (hiding message) sedemikian sehingga 

keberadaan (eksistensi) pesan tidak terdeteksi oleh indera manusia. Teknik ini 

sering digunakan untuk menghindari kecurigaan orang dan menghindari keinginan 

orang untuk mengetahui isi pesan rahasia tersebut. Caranya dengan 

menyembunyikan informasi/data rahasia didalam suatu wadah penampung, karena 

steganografi membutuhkan dua properti, yaitu wadah penampung dan data rahasia 

yang akan disembunyikan. Steganografi digital menggunakan media digital 

sebagai wadah penampung, misalnya citra, suara, teks, dan video. Data rahasia 

yang disembunyikan juga dapat berupa citra, suara, teks, atau video. Tujuan 

utama dari metode steganografi maunpun kriptografi adalah menjaga keamanan 

bentuk data dari penyerang yang tidak sah. Berdasarkan pada asumsi bahwa 

keamanan data adalah tujuan dari teknologi dalam hal ini data file, maka teknik 

steganografi merupakan solusi dari permasalahan keamanan serta kerahasiaan 

data. Dikarenakan  dengan penggunaan teknik tersebut, data file dapat 

disembunyikan dalam suatu media. Teknik steganografi dapat digunakan untuk 

kepentingan yang baik, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana kejahatan. 

Steganografi juga dapat digunakan sebagai salah satu metode watermarking pada 

image untuk proteksi hak cipta, seperti digital watermarking (fingerprinting). 

Sehubungan dengan keamanan data file, steganografi hanya merupakan salah satu 
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dari banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyembunyikan pesan rahasia. 

Steganografi lebih cocok digunakan bersamaan dengan metode lain, salah satunya 

yaitu enkripsi. Dengan menggunakan metode enkripsi yang diterapkan secara 

bersamaan dengan teknik steganografi dapat menjadikan teknologi yang 

digunakan terlihat sederhana tetapi pelacakannya cukup sulit. 

Terdapat banyak algoritma yang dapat digunakan untuk keamanan data 

seperti algoritma DES (Data Encryption Standard). Algoritma DES merupakan 

algoritma yang memakai kunci simetris untuk proses enkripsi dan dekripsinya. 

Namun algoritma DES ini kurang aman karena mudah diserang serta 

membutuhkan banyak waktu untuk proses enkripsi dan dekripsi data, dan 

mengalamai perubahan pada jumlah pixel data yang diproses. Selain itu juga 

terdapat algoritma RC6 yang merupakan perkembangan dari RC5 yang juga 

memakai kunci simetris untuk proses enkripsi dan dekripsi, namun algoritma ini 

masih memiliki fleksibilitas yang rendah karena belum bisa diterapkan pada 

flatform yang beragam. Selain itu belum mampu melakukan performa terbaik 

dalam lingkup hardware. Selain itu juga terdapat algoritma RSA (Rivest Shamir 

Adleman) yang merupakan algoritma asimetris dimana kunci yang digunakan 

untuk proses enkripsi berbeda dengan kunci yang digunakan untuk proses 

dekripsi. Namun pada algoritma lebih lambat dari algoritma simetris seperti DES 

dan AES karena pada proses dekripsi dibutuhkan waktu yang cukup lama, jika 

ukuran kunci privat yang terlalu besar mengakibatkan proses dekripsi yang cukup 

lambat, terutama untuk ukuran pesan yang besar. Selain itu terdapat sedikit 

penambahan ukuran pada file yang telah diproses. Algoritma RSA tidak 

digunakan untuk mengenkripsi pesan, tetapi mengenkripsi kunci simetri dengan 
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kunci publik penerima pesan. Algoritma yang akan digunakan adalah algoritma 

AES (Advanced Encryption Standard). Alasan penggunaan algoritma ini adalah 

karena tingkat keamanannya yang aktual dibandingkan dengan algoritma yang 

telah ada baik dari segi perhitungan waktu proses, ukuran pixel, keamanan key, 

serta mempunyai desain yang sederhana. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka penelitian tugas akhir ini berjudul “Implementasi Algoritma AES 

(Advanced Encryption Standard) untuk Keamanan File pada Stego-Object”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa 

masalah diantaranya : 

1. Bagaimana implementasi algoritma AES untuk keamanan file stego-objek ? 

2. Bagaimana kecepatan yang dihasilkan berdasarkan keamanan key ? 

3. Bagaimana kecepatan yang dihasilkan berdasarkan waktu proses ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk : 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan penerapan algoritma AES (Advanced 

Encryption Standard) untuk keamanan file, baik untuk file image ataupun 

dokumen 

2. Mengetahui hasil kecepatan sistem perangkat lunak steganografi  berdasarkan 

keamanan key 

3. Mengetahui hasil kecepatan sistem perangkat lunak steganografi  berdasarkan 

waktu eksekisi dari proses yang dilakukan 
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1.3.2  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu : 

1. Bagi kajian keilmuan 

Dengan adanya penelitian ini, maka dapat membantu untuk lebih mengetahui 

tentang salah satu metode yang dapat digunakan untuk keamanan data file 

image serta dokumen. Dengan adanya hal tersebut, maka manfaat yang dapat 

diperoleh yaitu dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari metode yang 

digunakan, sehingga dapat dijadikan bahan pembelajaran mengenai tingkat 

keamanan serta efensiensi waktu jika menggunakan algoritma tersebut. 

2. Bagi pengguna 

Dapat memberikan kemudahan dalam menjaga keamanan data multimedia 

serta dokumen yang tidak bersifat umum terutama dalam memastikan 

integritas dari file tersebut. 

3. Bagi penulis 

Dapat melakukan inovasi pemanfaatan fungsi stego-object yang dilakukan 

dengan implementasi pada bidang pengolahan data serta citra digital. 

1.4 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dengan maksud agar 

pembahasan dan penyusunan penelitian dapat dilakukan secara terarah dan tidak 

menyimpang serta sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun batasan masalah 

dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Format file image yang digunakan berupa jpg, png, dan bmp 

2. Format file dokumen yang digunakan berupa pdf, txt, xlsx, dan doc 

3. Ukuran file yang diproses <= 20 MB 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan uraian tentang bagaimana peneliti 

mengalirkan jalan pikiran secara logis dalam rangka memecahkan masalah yang 

telah dirumuskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1.1 Kerangka pemikiran penelitian 
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Gambar 1.1 memaparkan pemikiran secara kasar mengenai penelitian yang 

dilakukan untuk membangun suatu sistem perangkat lunak untuk keamanan 

berkas berupa dokumen serta image dengan menggunakan AES sebagai algoritma 

untuk security key pada stega objek. Algoritma AES diterapkan untuk 

mendapatkan keamanan yang lebih aktual pada kunci yang diinputkan. Proses 

penyisipan algoritma AES pada key dilakukan saat stego-file dan cover-objek 

akan diproses menjadi stego-objek. 

Tahapan-tahapan pembangunan atau pengembangan perangkat lunak 

(software) adalah sebagai berikut : 

1. Spesifikasi sistem ini berdasarkan input, proses, dan output 

a. Input  file (stego-file) berbentuk data dokumen atau image 

b. Proses penyisipan key dengan AES pada stego-file yang diinput 

c. Output berupa data stego-object 

2. Perancangan dari sistem yang dibangun yaitu Unified Modeling Language 

(UML) dan mock up aplikasi 

3. Pengkodean sistem menggunakan bahasa pemrograman Java dengan software 

Netbeans 8.0 

4. Pengujian perangkat lunak menggunakan teknik Black Box Testing, 

performansi aplikasi berdasarkan tingkat keamanan key, ukuran, serta waktu 

proses, serta penggunaan grafik untuk analisa hasil data pengujian 

Perangkat lunak yang telah selesai dibuat dilakukan pengujian untuk 

melihat keberhasilan dari sistem yang telah diterapkan Algoritma AES untuk 

keamanan file dalam stego-objek. Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi 

steganografi file. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara (interview) merupakan salah satu bentuk pengumpulan data 

yang banyak di gunakan dalam penelitian. Wawancara dilaksanakan secara lisan 

dalam pertemuan tatap muka secara individual. [1] 

Teknik ini digunakan dengan cara tanya jawab langsung mengenai data-

data yang diperlukan dari masalah yang akan diangkat dalam pengembangan 

sistem, wawancara ini dilakukan dengan dosen pembimbing maupun dengan 

teman guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan. 

2. Studi literatur 

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar atau elektronik. 

dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus 

masalah. [1] 

Adapun manfaat dari studi literatur ini antara lain : 

a. Menghindari membuat ulang sehingga banyak menghemat waktu dan 

juga menghindari kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang lain. 

b. Mengidentifikasi metode yang pernah dilakukan dan relevan terhadap 

penelitian. 

c. Meneruskan penelitian sebelumnya yang telah dicapai orang lain. 

Sehingga, dengan adanya studi literatur, penelitian yang akan 

dilakukan dapat membangun diatas platform atau ide yang sudah ada. 
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1.6.2 Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Dalam pengembangan sistem ini menggunakan Metodologi Rational 

Unified Process (RUP). Metode RUP merupakan suatu metode rekayasa 

perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best 

practises yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Ciri utama 

metode ini adalah menggunakan use-case driven dan pendekatan iteratif untuk 

siklus pengembangan perangkat lunak. RUP menggunakan konsep object 

oriented, dengan aktifitas yang berfokus pada pengembangan model dengan 

menggunakan Unified Model Language.  

1.7 Sistematika Penulisan 

Pada dasarnya, penyusunan sistematika penulisan bertujuan untuk 

memudahkan para pembaca dalam mengikuti apa yang dipaparkan dalam laporan 

penelitian ini. Sistematika penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, berisikan gambaran umum penelitian yang dilakukan, yaitu 

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

masalah, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan yang merupakan panduan dalam penyusunan landasan teori. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh peneliti lain, serta berisi studi pustaka yang merupakan 

konsep teori, metode-metode yang digunakan yang berhubungan dalam 

penelitian dan hal-hal yang berguna dalam proses penulisan tugas akhir 

ini. 
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BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini akan menguraikan hasil analisis dan perancangan sistem yang akan 

dibangun. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bab ini berisikan uraian tentang pengertian implementasi sistem, 

komponen dalam implementasi sistem, cara kerja sistem yang dirancang, 

sistem yang dibutuhkan, kerja sistem  dan tampilan halaman. 

BAB V PENUTUP 

Berisikan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah 

dikerjakan dari Bab I sampai dengan Bab V serta saran-saran yang 

mengacu pada rancangan  yang telah diusulkan, untuk dikembangkan agar 

lebih baik lagi. 


