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BAB I
PENDAHULUAN

 Latar Belakang Masalah
Seringkali seseorang yang hendak mengirim pesan kepada orang lain tidak ingin isi pesan tersebut diketahui oleh orang lain. Biasanya isi pesan tersebut bersifat sangat rahasia atau pribadi, yang hanya boleh diketahui antara pihak pengirim dan pihak penerima pesan, atau kalangan terbatas saja. Oleh karena itu, biasanya pengirim tersebut mengirim pesan secara sembunyi-sembunyi agar tidak ada pihak lain yang mengetahui.
Walaupun seringkali dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tetapi tetap saja pesan tersebut dapat diketahui oleh orang lain ataupun karena mungkin adanya suatu hambatan atau masalah seperti misalnya media pesannya berupa kertas, dan kertas tersebut jatuh di jalan atau rusak terkena air. Hal-hal seperti itu membuat orang yang mengirim pesan rahasia tersebut semakin lama semakin malas atau lelah untuk melakukannya dan menginginkan sesuatu yang lebih aman dan mudah untuk mengirim pesan tersebut.


Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi situasi di atas adalah mengembangkan suatu aplikasi yang mampu menyamarkan pesan tersebut pada suatu media yang dapat diakses oleh setiap orang. Teknik ini disebut steganografi, setiap orang bisa menampilkan atau membuka media tersebut, namun tidak menyadari bahwa media tersebut telah dibubuhkan pesan rahasia oleh pengirim.
Sudah banyak penulisan ataupun artikel yang membahas steganografi, tetapi kebanyakan membahas steganografi pada citra dan audio. Sudah banyak metode yang dilakukan untuk steganografi pada citra dan audio ini dan sudah banyak pula metode steganografi yang digunakan untuk mendeteksinya, sedangkan yang membahas steganografi pada video sangat jarang karena menggabungkan steganografi pada citra dan audio, pada dasarnya video merupakan gabungan citra yang “bergerak” dan audio, yang lebih sulit dideteksi.
Dalam penulisan ini, penulis akan mengembangkan program steganografi yang mampu menyembunyikan informasi rahasia di dalam media video, Media video yang digunakan berformat avi.







Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana cara membuat aplikasi steganografi menggunakan metode Least Significant Bit (LSB) menggunakan video.
Ruang Lingkup 
Dalam penelitian ini akan dibahas tentang batasan permasalahan agar tercapainya tujuan dan sasaran yang dikehendaki pada tugas akhir ini adalah:
	Aplikasi yang akan dibuat merupakan implementasi steganografi pada video menggunakan metode LSB (Least Significant Bit).
	Format file video yang dapat digunakan untuk menyimpan pesan rahasia adalah berformat AVI.
	Teknik steganografi yang digunakan hanya dapat menyimpan pesan rahasia berupa teks kedalam file AVI.
	Pesan dienkripsi dan dideskripsi menggunakan algoritma kriptografi sederhana yaitu metode vigenere cipher.

Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan aplikasi video steganografi yang dapat memberikan keamanan pada suatu informasi rahasia dengan menyembunyikannya dalam file video AVI  menggunakan metode Least significant Bit (LSB) dengan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0.


