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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keamanan adalah salah satu faktor penting dalam komunikasi di dunia 

sekarang (Harshitha dan Vijaya, 2012). Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat 

banyak algoritma yang telah dikembangkan untuk mengamankan atau 

menyembunyikan informasi (Harshitha dan Vijaya, 2012). Salah satu cara untuk 

menyembunyikan informasi adalah dengan melakukan s teganografi (Alizadeh, 

dkk., 2012). 

Steganografi digunakan dengan tujuan agar pesan yang dikirimkan tidak 

mudah ditemukan bahkan dapat dianggap tidak ada oleh penerima yang tidak 

dituju (Meghanathan dan Nayak, 2010). Berbeda dengan melakukan enkripsi 

terhadap informasi. Enkripsi merubah bentuk informasi menjadi sesuatu yang 

tidak dapat dimengerti (disebut ciphertext), namun keberadaan informasi tersebut 

tidak dihilangkan (Meghanathan dan Nayak, 2010). Hal ini akan meningkatkan 

kecurigaan bagi penerima yang berhasil mendapatkan ciphertext tersebut 

(Meghanathan dan Nayak, 2010). Penerima yang mendapatkan ciphertext dapat 

melakukan cryptanalysis attack pada ciphertext, yaitu mencoba menganalisis dan 

melakukan dekripsi terhadap ciphertext tersebut (Meghanathan dan Nayak, 2010). 

Terdapat sejumlah teknik steganografi yang telah ada. Least significant bit 

(LSB) substitution atau overwriting adalah salah satu teknik yang paling umum 

digunakan untuk media suara atau gambar (Kessler, 2015). Teknik LSB dapat 

diterapkan pada file Portable Document Format (PDF) dengan memanfaatkan 

nilai dari operator-operator yang ada, seperti Tc, Tw, dan Tj Operator (Alizadeh, 
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dkk., 2012). Teknik LSB dianggap lebih baik daripada teknik steganografi lainnya 

pada file PDF, seperti between-word/between-character embedding yang 

dilakukan oleh Lee dan Tsai (2010), dan incremental updates oleh Liu, dkk., 

(2011). Kedua teknik tersebut membuat komponen baru yang tak terlihat pada file 

PDF, sehingga komponen tersebut tidak terlihat jika dibuka dengan program 

untuk membaca file PDF, namun dapat terlihat jika source code dari file PDF 

tersebut dibaca (Alizadeh, dkk., 2012). Di sisi lain, teknik LSB hanya 

memanfaatkan nilai pada komponen yang sudah ada dan tidak membuat 

komponen baru (Alizadeh, dkk., 2012). Dari operator-operator tersebut, Tj 

Operator dipilih untuk digunakan karena menurut perbandingan frekuensi 

keberadaan operator pada file PDF yang telah dilakukan oleh Alizadeh, dkk. 

(2012), Tj Operator terdapat di semua file PDF yang dicoba. Sehingga, Tj 

Operator terlihat lebih menjanjikan untuk digunakan daripada operator lainnya 

(Alizadeh, dkk., 2012). 

Steganografi pada file berformat PDF masih belum mendapatkan banyak 

perhatian jika dibandingkan dengan teknik lainnya seperti steganografi pada 

gambar (Alizadeh, dkk., 2012). Hal ini dikarenakan kapasitas file PDF yang 

rendah dan text-based file format yang sulit digunakan untuk menyembunyikan 

data (Alizadeh, dkk., 2012). Alizadeh, dkk. (2012) meningkatkan kapasitas dari 

steganografi dengan menyembunyikan informasi setiap empat bits ke dalam Tj 

Operator pada sebuah file PDF. 

Sebelum informasi disembunyikan menggunakan steganografi, enkripsi 

dapat dilakukan pada informasi tersebut sebagai tambahan lapisan keamanan 

(Panghal, dkk., 2016). Enkripsi membuat informasi menjadi lebih sulit untuk 
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dibaca oleh penyerang atau penerima lain yang tidak dituju tanpa mengetahui 

secret key yang digunakan (Harshitha dan Vijaya, 2012). Hanya pengirim dan 

penerima yang dituju mengetahui secret key tersebut (Harshitha dan Vijaya, 2012).  

Enkripsi terhadap informasi yang akan disembunyikan dapat dilakukan 

menggunakan symmetric encryption. Asymmetric encryption tidak disarankan 

karena memiliki beban komputasi yang lebih berat (Stallings, 2014). Selain itu, 

block cipher juga dapat digunakan daripada stream cipher. Walaupun stream 

cipher lebih efisien, modern block cipher seperti Advanced Encryption Standard 

(AES) juga sangat efisien dalam melakukan enkripsi (Paar dan Pelzl, 2010). 

Algoritma AES dengan ukuran key 128-bit (AES-128) dapat digunakan sebagai 

algoritma enkripsi yang sesuai dengan kriteria tersebut. AES dengan ukuran key 

yang lebih besar memiliki performa yang lebih lambat karena jumlah putaran 

yang lebih banyak daripada ukuran key 128-bit (Stallings, 2014). 

Terdapat berbagai mode operasi yang dapat digunakan dalam melakukan 

enkripsi. Salah satu mode operasi yang mendukung symmetric block cipher adalah 

Cipher Block Chaining (CBC). Mode CBC memperbaiki kekurangan yang 

terdapat pada mode Electronic Code Book (ECB) (Stallings, 2014). Mode enkripsi 

lainnya, seperti Cipher Feedback Mode (CFB), Output Feedback Mode (OFB), 

dan Counter Mode (CTR) digunakan pada stream cipher (Stallings, 2014). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka sebuah program untuk 

melakukan steganografi ke banyak dokumen PDF yang menerapkan teknik LSB 

dibuat. Sebelum disembunyikan, informasi dienkripsi terlebih dahulu dengan 

menggunakan AES-128. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana mengimplementasikan steganografi 

LSB dan library enkripsi AES-128 ke banyak dokumen PDF? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Spesifikasi mengenai penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai 

berikut. 

a. File PDF yang menjadi cover file harus mengandung teks di dalamnya. 

b. Implementasi LSB pada file PDF menggunakan nilai Tj Operator saja. 

c. Jumlah file PDF yang dibutuhkan untuk menjadi cover files ditentukan atas 

ukuran secret text yang ingin disembunyikan. 

d. Enkripsi AES dilakukan dengan menggunakan library javax.crypto. 

e. Mode enkripsi AES yang digunakan adalah Cipher Block Chaining (CBC) 

mode. 

f. Initialization Vector dan key untuk enkripsi diciptakan secara acak oleh 

program. 

g. Informasi yang disembunyikan hanya terbatas pada teks.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengimplementasikan 

steganografi LSB dan library enkripsi AES-128 ke banyak dokumen PDF. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan memiliki manfaat sebagai berikut. 

a. Meningkatkan keamanan dari informasi yang disembunyikan karena untuk 

proses dekripsinya membutuhkan semua cover files PDF yang bersangkutan. 

b. Meningkatkan kapasitas steganografi dengan menggunakan sejumlah cover 

files. Hal ini memungkinkan untuk menyembunyikan informasi dengan 

ukuran yang lebih besar daripada sebuah cover file. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Penelitian 

Sistematika penulisan laporan penelitian terdiri atas lima bab sebagai 

berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori-teori yang digunakan untuk melakukan penelitian, 

seperti steganografi LSB, enkripsi AES, mode enkripsi CBC, dan Tj 

Operator pada file PDF. 

BAB III METODOLOGI DAN PERANCANGAN PROGRAM 

Bab ini berisikan metodologi penelitian dan perancangan program yang 

digunakan pada penelitian. Perancangan program tersebut yaitu perancangan 

flowchart dan perancangan antarmuka dari program. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

Bab ini menjelaskan implementasi dan hasil uji coba dari program yang 

telah dibuat. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan simpulan dari penelitian dan saran untuk pengembangan 

program selanjutnya.  
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