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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Penyimpanan dan pengiriman data berupa citra melalui saluran 

komunikasi publik rentan terhadap pengaksesan dan penyadapan oleh orang-

orang yang tidak berhak mengaksesnya. Kriptografi pada data citra 

merupakan suatu teknik umum yang digunakan untuk melindungi citra dari 

pengaksesan ilegal. Layaknya pesan teks, pesan berupa citra juga memiliki 

nilai informasi yang membutuhkan pengamanan. Nilai informasi tersebut bisa 

menjadi informasi rahasia dan hanya pihak berwenang yang dapat mengakses 

informasi berupa data citra tersebut.  

Seiring dengan hal tersebut maka diterapkan suatu cara yang dapat 

melindungi data. Data di golongkan menjadi tiga yaitu teks, gambar, suara. 

Gambar digunakan dalam berbagai bidang seperti keamanan, medis,  ilmu, 

teknik, seni, hiburan, iklan, pendidikan serta pelatihan. Dengan bertambahnya  

penggunaan teknik digital bagi transmisi dan penyimpanan gambar, masalah 

mendasar untuk melindungi kerahasiaan, keutuhan dan keaslian gambar 

memang perlu diperhatikan. Hal  ini dikarenakan kerahasiaan suatu informasi 

sangatlah penting dan bersifat pribadi. Gambar salah satu yang sering 

dimodifikasi orang untuk tujuan positif maupun negatif. Bisa dilihat banyak 

sekali kasus beredarnya foto-foto pribadi seseorang tersebar luas di internet 

yang di upload oleh orang-orang yang tidak memiliki hak untuk hal itu. 

Kriptografi ilmu yang mempelajari teknik teknik matematika yang 

berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, 

keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data. Secara umum, 

kriptografi terdiri atas dua buah bagian utama yaitu bagian enkripsi dan 

bagian dekripsi. Enkripsi adalah proses transformasi informasi atau plaintext 

menjadi bentuk lain sehingga isi pesan yang sebenarnya tidak dapat dipahami 

atau sering disebut ciphertext, hal ini dimaksudkan agar informasi tetap 
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terlindung dari pihak yang tidak berhak menerima. Sedangkan dekripsi adalah 

proses kebalikan enkripsi, yaitu transformasi data ke data bentuk semula. 

Terdapat banyak algoritma enkripsi yang dapat digunakan untuk 

mengenkripsi suatu data. Salah satunya algoritma Advanced Encryption 

Standard (AES). Algoritma Advanced Encryption Standard (AES) termasuk 

dalam jenis kriptografi simetris yaitu mempergunakan kunci yang sama saat 

enkripsi dan dekripsi, dan menggunakan cipher blok yaitu keluarannya berupa 

blok dengan jumlah bit tertentu. AES memiliki ukuran blok dan kunci yang 

tetap sebesar 128, 192, 256 bit. Pemilihan ukuran blok dan kunci akan 

menentukan jumlah proses enkripsi dan dekripsi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah aplikasi pengamanan citra  

dengan menggunakan suatu metode algoritma yang menjadi finalis algoritma 

terkuat, yaitu algoritma Advance Encryption Standard (AES). 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana menganalisis algoritma Advanced Encryption Standard (AES)   

dalam mengenkripsi citra digital? 

2. Bagaimana mengimplementasikan teknik enkripsi dan dekripsi 

menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard (AES)  pada citra 

digital? 

 

I.3 Tujuan 

Tujuan dari pembangunan aplikasi ini adalah sebagai berikut:  

1. Membangun aplikasi yang mampu memberikan pengamanan terhadap 

sebuah citra 

2. Mengimplementasikan teknik enkripsi dan dekripsi menggunakan 

algoritma Encryption Standard (AES) pada citra digital 
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 I.4 Asumsi dan Batasan Masalah 

Asumsi dan batasan diperlukan untuk mencegah permasalahan yang 

dibahas tidak melebar. Asumsi dan batasan masalah dalam penelitian ini  

adalah sebagai berikut: 

1. Informasi yang dienkripsi dan didekripsi adalah berupa citra dalam format 

bitmap (*.bmp) 

2. Implementasi menggunakan software Matlab 7.12.0.635 (R2011a) 

 

I.5 Metode Penelitian 

Berikut ini merupakan metode penelitian dalam menyelesaikan masalah dan 

mencapai tujuan: 

1. Pengumpulan data 

a. Studi Literatur 

b. Studi Pustaka 

2. Pembangunan aplikasi 

Pada pembangunan aplikasi menggunakan metode pembangunan yang 

berorientasi objek dengan model prototyping, berikut tahapan prototyping: 

a. Mendengarkan pelanggan (Listen to customer), merupakan proses 

menganalisis keperluan pelanggan yang terdapat pada  permasalahan yang 

ada. 

b. Membangun dan memperbaiki prototype (Build/ revise mock-up), tahap ini 

merupakan proses pemodelan hasil analisis dan perbaikan dalam bentuk 

prototype perangkat lunak. 

c. Pelanggan menguji coba prototype (Customer test-drives mock-up), 

merupakan tahap uji coba yang dilakukan pelanggan terhadap prototype 

yang telah dibuat. 
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I.6 Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bab i pendahuluan, membahas mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat, batasan masalah, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

2. Bab ii landasan teori, berisi uraian tentang teori-teori yang 

mendukung dalam pembangunan aplikasi pengamanan gambar ini. 

3. Bab tiga analisis sistem (prototype awal), berisi mengenai 

pengumpulan kebutuhan, pembahasan kebutuhan pembangunan 

sistem, use case diagram, skenario use case, class diagram tahap 

analisis, sequence diagram, analisis kebutuhan perangkat, 

perancangan antar muka. 

4. Bab empat perancangan sistem (prototype akhir), berisi proses 

yang sama dengan prototype awal, namun dengan perbaikan 

prototype dari hasil evaluasi untuk mendapatkan prototype akhir 

yang lebih sesuai dengan kebutuhan. 

5. Bab lima implementasi dan pengujian, berisi tentang hasil 

implementasi, pengujian sistem, dan pengujian kualitas 

pengamanan gambar. 

6. Bab enam kesimpulan dan saran, berisi tentang kesimpulan dan 

saran dari hasil tugas akhir ini. 


