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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya teknologi telah mengubah proses pengiriman informasi melalui 

media digital. Hal ini tentu saja sangat berisiko pada keamanan data dan informasi 

yang dikirim. Data teks yang digunakan pada penelitian ini adalah data teks 

sembarang yang akan diproses embedding dan ekstraksi pada steganografi, 

dimana pada kehidupan nyata data atau pesan teks yang perlu dirahasiakan adalah 

rekaman medis, data transaksi bank dan pesan rahasia lainnya. Data sampel yang 

digunakan untuk proses embedding adalah data teks sembarang. Terdapat banyak 

cara untuk mengamankan data atau pesan, salah satunya adalah dengan 

menggunakan teknik penyembunyian data yang biasa disebut steganografi.  

Steganografi adalah suatu metode yang digunakan untuk penyembunyian pesan 

rahasia dengan suatu metode tertentu agar keberadaannya tidak diketahui oleh 

indra manusia [1]. Proses steganografi sendiri adalah dengan cara menyimpan 

pesan ke dalam suatu citra digital yang telah disediakan (cover image). Akan 

tetapi, proses penyisipan dapat mempengaruhi kualitas dari citra yang digunakan 

tersebut [2]. 

Ada banyak algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan enkripsi dan 

dekripsi. Pada tugas akhir ini penulis menggunakan algoritma Discrete Cosine 

Transform (DCT) untuk menyembunyikan pesan. Untuk mengetahui kualitas citra 

steganografi yang dihasilkan dapat dilihat dari nilai Mean Square Error (MSE) 

dan Peak Signal to Noise Rasio (PSNR). Pada tugas akhir ini penulis akan 

menerapkan empat macam format gambar, hasil gambar tersebut juga akan 

diberikan serangan berupa pengubahan ukuran citra atau resize, mengubah tingkat 

kecerahan atau brightness hingga stego image tersebut tidak dapat diekstraksi 

kembali. Penulis juga akan melakukan survei perbandingan dari citra asli 

(covertext) dengan citra yang dihasilkan dari proses algoritma DCT (stego image) 

kepada ± 35 orang responden yang akan menilai secara visual [3]. 
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Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu yang pertama ditulis oleh 

Fatahillah, dkk. (2019) menggunakan algoritma Discrete Wavelet Transform 

(DWT) dan Discrete Cosine Transform (DCT), mendapatkan nilai rata-rata PSNR 

sebesar 38.3347 dB dan untuk korelasi NC dari hidden image mempunyai hasil 

rata-rata 0.98455 [4]. Pada penelitian yang kedua ditulis oleh Faruqi dan Rozi 

(2015), suatu proses pengamanan data dengan menggunakan algoritma Discrete 

Cosine Transform (DCT). Penelitian ini mendapatkan nilai rata-rata PSNR 

sebesar 37.44 dB dan pesan rahasia pada gambar tahan terhadap kompresi yang 

dilakukan [6].  

Selanjutnya penelitian oleh Hamdani (2018) menggunakan Discrete Cosine 

Transform (DCT) menghasilkan nilai PSNR rata-rata diatas 40 dB [11]. Sari 

(2012) menggunakan algoritma Least Significant Bit (LSB), hasil citra dari file 

PNG menghasilkan kualitas yang baik dan dapat dilakukan recovery untuk 

mengetahui isi pesan kembali [12]. Ardiansyah (2017) dengan menggunakan 

Discrete Cosine Transform (DCT), dapat melakukan penyisipan data berupa 

huruf, angka dan simbol [13]. Muhammad (2019) menggunakan Data Encryption 

Standard (DES) dan Discrete Cosine Transform (DCT), penggunaan DES dapat 

mengubah isi pesan sebanyak 50% dengan key masukan diubah 1-bit dan 

penggunaan DCT menghasilkan nilai PSNR lebih dari 30 dB dan nilai rata-rata 

Bit Error Rate (BER) kurang dari 0.03 [14]. 

Dapat disimpulkan dari penelitian-penelitian sebelumnya bahwa algoritma DCT 

terbilang aman untuk mengamankan data-data atau pesan rahasia agar tidak 

diketahui dengan mudah oleh pihak lain yang tidak berwenang, dikarenakan 

algoritma ini menggunakan domain frekuensi. Sedangkan algoritma LSB 

menggunakan domain spasial dimana kurang aman dikarenakan tidak kokoh 

terhadap serangan yang dilakukan pada citra. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan algoritma Discrete Cosine Transform 

(DCT) dengan empat (4) jenis format gambar yaitu BMP, JPG, PNG, TIFF 

dengan menggunakan tiga (3) gambar yang berbeda dan tiga (3) buah ukuran 

pesan berbeda yang akan disisipkan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dituliskan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan masalah yang akan diselesaikan dalam tugas akhir ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses algoritma DCT dalam menyembunyikan pesan ke dalam 

citra digital? 

2. Bagaimana nilai MSE dan PSNR yang dihasilkan dengan menggunakan 

algoritma DCT? 

3. Bagaimana serangan yang dilakukan pada citra steganografi dapat 

mempengaruhi pesan didalamnya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh pada tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui apakah pesan di dalam stego image dapat diekstraksi kembali. 

2. Mengetahui nilai opinion score berdasarkan persepsi manusia dengan 

menggunakan MOS. 

3. Mengetahui nilai MSE dan PSNR. 

4. Mengetahui pengaruh serangan yang dilakukan terhadap pesan yang akan 

didapatkan. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode penyisipan pesan ke dalam citra digital menggunakan teknik DCT. 

2. Menggunakan file pesan berformat txt. 

3. Pesan yang digunakan berukuran 61 bytes, 4 kb dan 8 kb. 

4. Menggunakan file citra berformat JPG, BMP, PNG dan TIFF. 

5. Citra grayscale dengan ukuran panjang dan lebarnya kelipatan 8. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat mengurangi terjadinya kebocoran data dan 

informasi kepada pihak ketiga yang tidak berhak atas data tersebut. Sehingga 

pesan yang ingin disampaikan hanya dapat dibaca dan diketahui oleh pihak yang 

berhak saja. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan yang digunakan. 

2. Bab II Landasan Teori 

Pada bab ini berisikan landasan teori mengenai steganografi dan algoritma 

yang digunakan dalam melakukan penelitian dalam tugas akhir ini. 

3. Bab III Metodologi Penelitian 

Pada bab ini menggambarkan terkait metodologi yang digunakan dalam 

melakukan penelitian dalam tugas akhir ini. 

4. Bab IV Hasil Dan Pembahasan 

Pada bab ini membahas tentang hasil implementasi steganografi 

menggunakan DCT dan hasil ekstraksi yang didapatkan. Selain itu juga 

menghitung nilai MSE, PSNR dan MOS yang dihasilkan dari proses 

steganografi tersebut. 

5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran yang dihasilkan 

dari penelitian yang telah dilakukan. 

  


