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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini internet sudah berkembang menjadi salah satu media yang paling 

populer di dunia. Karena fasilitas dan kemudahan yang dimiliki oleh internet maka 

internet untuk saat ini sudah menjadi barang yang tidak asing lagi. Sayangnya 

dengan berkembangnya internet dan aplikasi menggunakan internet semakin 

berkembang pula kejahatan sistem informasi. Dengan berbagai teknik banyak yang 

mencoba untuk mengakses informasi yang bukan haknya. Maka dari itu sejalan 

dengan berkembangnya media internet ini harus juga dibarengi dengan 

perkembangan pengamanan sistem informasi. 

Berbagai macam teknik digunakan untuk melindungi informasi yang 

dirahasiakan dari orang yang tidak berhak, salah satunya adalah teknik steganografi. 

Teknik sudah dipakai lebih dari 2500 tahun yang lalu untuk menyembunyikan pesan 

rahasia. Berbeda dengan teknik kriptografi, steganografi menyembunyikan pesan 

rahasia agar bagi orang awam tidak menyadari keberadaan dari pesan yang 

disembunyikan. Teknik ini sering digunakan untuk menghindari kecurigaan orang 

dan menghindari keinginan orang untuk mengetahui isi pesan rahasia tersebut. 

Dengan berkembangnya dunia multimedia, maka steganografi modern 

menggunakan file-file multimedia ini sebagai kedok untuk menyembunyikan pesan, 

teknik ini dikenal dengan sebutan digital watermarking. Lalu lintas file-file 

multimedia di internet sudah lumrah sehingga akan mengurangi kecurigaan akan 

adanya pesan rahasia.  

Steganografi adalah metode paling populer saat ini untuk mengatasi masalah 

keamanan data, yaitu sebuah seni dan ilmu menyembunyikan pesan dengan suatu 

cara pada media lain sehingga selain si pengirim dan si penerima, tidak ada 

seorangpun yang mengetahui atau menyadari bahwa ada suatu pesan rahasia. Media 
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tempat menyisipkan pesan dalam steganografi disebut cover-object. Cover-object 

yang digunakan bisa bermacam-macam misalnya pada arsip citra. Namun 

penggunaan cover object citra sebagai media penyisipan pesan ini sudah banyak 

dibuat dan dikembangkan sedangkan penggunaan media arsip suara (audio) relatif 

jarang. 

Pada penelitian terdahulu penyisipan pesan pada arsip suara ini sudah di 

kembangkan dengan menggunakan metode steganografi yang cukup sederhana yaitu 

LSB. Metode tersebut bekerja dengan cara mengganti least significant bit dari setiap 

sampling point dengan rentetan bit binary dari data yang disembunyikan. Namun 

pada penggunaan metode LSB tersebut noise yang dihasilkan pada arsip suara lebih 

besar. Sehingga untuk meningkatan kualitas dari proses steganografi pada audio 

tersebut diusulkanlah penggunaan teknik spread spectrum dalam proses steganografi 

tersebut. 

Spread spectrum adalah teknik pembangkitan sinyal yang dengan sengaja 

disebar pada rentang bandwitch yang lebih besar dari yang seharusnya. Metode ini 

pada awalnya adalah teknik yang digunakan untuk komunikasi gelombang radio 

untuk alasan keamanan dan menghindari jamming. Sinyal radio yang dikirim 

sengaja disebar pada rentang frekuensi yang lebih lebar. Hasil sinyal radio yang 

ditangkap hanya akan terlihat sebagai noise biasa dan tidak akan dapat diinterpretasi 

dengan cara biasa. Karena sifat-sifat tersebut, sehingga metode ini sangat cocok 

digunakan pada steganografi audio. 

1.2. Perumusan Masalah 

Pada penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menyisipkan dan menampilkan kembali pesan atau data rahasia ke 

dalam file audio? 

2. Bagaimana menerapkan metode Spread spectrum untuk pengamanan data pada 

file audio? 

3. Bagaimana merancang aplikasi steganografi file audio? 
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1.3. Batasan Masalah 

Agar masalah tidak menyimpang dari perumusan masalah maka penulis membatasi 

pembahasan skripsi ini. Adapun batasan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Metode yang digunakan pada proses penyisipan dan ekstraksi adalah Spread 

spectrum dan file audio yang akan disisipkan adalah audio 

dengan format WAV. 

2. Pesan yang dapat disisipkan adalah pesan dalam bentuk teks. 

3. Pesan teks yang akan disisipkan dalam bentuk diketik secara manual. 

4. Proses penyisipan pesan hanya diimplementasikan dengan pengembangan 

aplikasi steganografi di mana batas ukuran pesan teks yang disisipkan tidak 

terlalu besar(pesan teks tidak lebih besar dari media yang digunakan). 

5. Pengembangan aplikasi steganografi ini diimplementasikan dengan 

menggunakan Microsoft Visual Studio 2012 dengan menggunakan sampel file 

audio WAV. 

1.4. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah: 

1. Menyisipkan pesan atau data rahasia ke dalam file audio. 

2. Menerapkan metode Spread spectrum pada file audio sehingga mendapatkan 

kenyamanan dan kerahasiaan data. 

3. Merancang aplikasi steganografi yang dapat meningkatkan keamanan dan 

kerahasiaan data. 

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Dapat menyisipkan pesan rahasia ke dalam file audio. 

2. Dapat memahami proses penerapan Spread spectrum pada audio. 

3. Dapat digunakan sebagai salah satu program operasional untuk peningkatan 

efisiensi keamanan penyimpanan maupun pengiriman data. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat teori – teori dasar tentang audio file, sejarah steganografi, digital 

steganografi, metode penyisipan data pada implementasi steganografi yaitu spread 

spectrum, penjelasan proses penyisipan dan tahap – tahapannya serta menjelaskan 

tentang perangkat lunak yang digunakan dalam membuat aplikasi ini. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang  analisis aplikasi yang membahas tentang kebutuhuan 

perangkat keras, perangkat lunak, rancangan sistem. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dilakukan pengujian terhadap hasil implemenasi dari aplikasi yang 

dibangun, apakah tujuan yang diharapkan sudah tercapai untuk bisa menyisipkan 

data rahasia untuk pengamanan dari pihak – pihak yang tidak berhak. 

BAB V. PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang apa saja kesimpulan yang dapat ditarik dari pembangunan 

aplikasi tersebut dan apa saja yang perlu dikembangkan untuk kesempurnaan dari 

aplikasi yang dibangun tersebut berdasarkan kekurangan – kekurangan yang ada. 


