
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berperan dalam 

mempermudah masyarakat untuk saling bertukar informasi. Pada dasarnya 

pengiriman informasi dilakukan dengan mengirimkan data tanpa melakukan 

pengamanan terhadap konten yang dikirim. Ketika terkena penyadapan, maka data 

dapat langsung dibaca oleh penyadap. Informasi penting dari individu atau 

perusahaan menuntut keamanan dan kerahasiaan sehingga informasi tersebut tidak 

diketahui oleh pihak yang tidak memiliki hak. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, dikembangkan suatu teknik penyandian yang dikenal sebagai ilmu 

kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan 

(Wirdasari, 2008).  

 

Menyandikan pesan menjadi kode-kode yang aneh akan membuat penasaran yang 

membacanya dan akhirnya berusaha untuk memecahkan kode-kode tersebut agar 

dapat mengetahui isi pesan. Untuk mengatasinya, dikembangkan teknik 

penyembunyian data yang dikenal sebagai ilmu steganografi. Steganografi 

merupakan suatu ilmu, teknik, dan seni menyembunyikan data rahasia didalam 

sebuah media digital sehingga keberadaan data rahasia tersebut tidak diketahui 

oleh orang lain (Sejati, 2007). Steganografi dilakukan dengan melakukan 
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penyembunyian data (embedding) pada suatu media dan melalui proses ekstraksi 

(extracting) akan menampilkan data asli. Steganografi memiliki beberapa metode, 

salah satunya adalah metode End Of File (EOF).  

Sebelumnya, telah dilakukan penelitian oleh Krisnawati (2008) dengan 

mengimplementasikan steganografi menggunakan metode Least Significant Bit 

dan End Of File  dengan menyembunyikan teks ke dalam file citra grayscale. 

Penelitian yang dilakukan Krisnawati mempunyai kekurangan pada media 

gambar, dimana media gambar yang digunakan masih bertipe grayscale. 

Penelitian lain dilakukan Maryanti (2010) dengan mengimplementasikan teknik 

steganografi dengan metode Least Significant Bit sebagai hidden message pada 

media gambar. Penelitian yang dilakukan mampu menyisipkan pesan pada 

gambar, namun kualitas citra yang dihasilkan bergantung pada besar ukuran citra 

dan pesan yang disisipkan. Format gambar yang digunakan adalah bmp yang 

belum umum digunakan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti akan 

mengimplementasikan steganografi metode End Of File untuk menyisipkan pesan 

pada gambar. Aplikasi mampu menyisipkan pesan dalam gambar dengan format 

.jpg/jpeg dan .png yakni format gambar yang umum digunakan. Gambar sebagai 

media yang disisipkan sudah merupakan gambar berwarna (true color) dan ukuran 

pesan yang disisipkan menjadi lebih besar. Aplikasi dapat menyisipkan pesan 

pada gambar yang dimasukkan secara manual dengan diketik oleh pengguna. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengimplementasikan 

penyembunyian data berupa pesan teks pada media gambar dengan menggunakan 

metode End Of File. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Media yang disisipkan pesan adalah file citra dengan format input .jpg dan 

format output .png. 

2. Pesan disisipkan adalah pesan teks yang diinputkan langsung oleh pengguna 

dengan diketik. 

3. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah C#. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengimplementasikan metode End Of File untuk menyisipkan pesan teks 

pada media citra. 

2. Menganalisis perbedaan besar ukuran file citra sebelum dan sesudah 

disisipkan pesan. 

3. Menganalisis perbedaan waktu proses penyisipan dan ekstraksi pesan 

berdasarkan jumlah karakter pesan. 

4. Menganalisis ketahanan pesan rahasia pada stego image terhadap manipulasi 

crop, contrast, dan perubahan brightness. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi penulis yakni dapat memahami sistem kerja dari proses 

penyisipan pesan teks ke dalam file citra dengan metode End Of File. 

2. Manfaat bagi bidang ilmu : 

a. memberikan pengetahuan kelebihan dan kekurangan dari steganografi 

dengan metode End Of File. 

b. sebagai bahan acuan untuk penelitian dibidang keamanan data dan 

penelitian serupa. 

3. Manfaat bagi masyarakat yakni dapat menggunakannya dalam pengamanan 

data berupa pesan teks. 


