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BAB 1  

PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai Latar Belakang, Identifikasi masalah, Lingkup Tugas Akhir, 

Tujuan Tugas Akhir, Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir. 

1.1 Latar Belakang [ALA12] 

Di era digital sekarang ini, orang dengan mudah mengammbil foto dari kamera digital dan 

dengan bantuan aplikasi edit foto digital bisa memanipulasi sebuah foto atau menggabungkan 

berbagai foto menjadi sebuah foto baru seakan yang terlihat sangat natural atau seperti sebuah foto 

asli tanpa terlihat adanya hasil editan. Dan dengan bantuan internet, foto tersebut bisa dengan mudah 

tersebar luas dan cepat. Terkadang, foto yang tersebar di internet bisa menimbulkan kontroversi 

terutama bila foto tersebut merupakan foto orang terkenal sebut saja misalnya foto artis yang tampil 

penuh sensasi. 

Akibat kemudahan memanipulasi foto tersebut, kita jadi ragu untuk mempercayai keaslian 

foto yang tersebar di internet, apalagi sekarang ini juga sudah banyak aplikasi edit foto online yang 

semakin memudahkan orang memodifikasi foto. Untuk membuktikan keaslian sebuah foto di 

lakukan pengujiannya dengan menggunakan bantuan software FOTO FORENSICS. 

Digital forensic merupakan aplikasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi computer untuk 

kepentingan pembuktian hukum (pro justice), yang dalam hal ini adalah untuk membuktikan 

kejahatan berteknologi tinggi atau computer crime secara ilmiah (scientifc) hingga bisa mendapatkan 

bukti-bukti digital yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan tersebut.  

Pencarian bukti-bukti digital untuk menjerat pelaku sering kali merupakan pekerjaan yang 

sangat kompleks dimana seorang digital forensic analyst/investigator harus mengikuti prosedur-

prosedur yang diakui secara hukum baik nasional maupun internasional, termasuk juga mereka harus 

memahami secara teori hal-hal yang berkaitan dengan bukti digital yang ditemukan, disamping juga 

memahami bagaimana penggunaan software-software forensic untuk mencari bukti-bukti digital 

tersebut dengan benar.  

Sering juga bukti-bukti digital tersebut sudah di hapus oleh pelaku untuk menghilangkan 

jejaknya. Disinilah tantangan bagi seorang analyst/investigator juga sering dipanggil ke persidangan 

sebagai saksi ahli untuk menjelaskan proses dan temuan dari bukti-bukti digital tersebut, dimulai 

dari temuan barang bukti elektronik di TKP, penerimaan barang bukti dilaboratorium, pemeriksaan 

secara ilmiah dan analisis laboratoris kriminalistik hingga pembuatan laporannya. Oleh karena 

pentingnya digital forensic dalam pengungkapan kasus  kejahatan komputer dan computer-related 

crime untuk penegakan hukum disuatu Negara termasuk Indonesia, maka digital forensic haruslah 

senantiasa dikembangkan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi computer. 

Digital forensic seharusnya dapat berada satu langkah di depan computer crime dan computer-
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related crime. Meskipun begitu sering kali digital forensic analyst/investigator mendaptakan temuan 

atau modus baru dari kejahatn tersebut. Hal ini sering disebut sebagai learning by crime. 

Oleh karena itu penulis mengangkat judul tugas akhir yang berjudul Studi Image Forensic 

Pada Tools Foto Forensics, agar dapat mengetahui  algoritma  forensic  Untuk menemukan fitur yang 

mendasari sistem, termasuk persyaratan, spesifikasi, desain. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, tugas akhir ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh orang untuk melakukan kejahatan seperti 

memanipulasi gambar untuk mencemarkan nama baik seseorang. 

2. Teknik manipulalsi foto semakin bagus, terkadang sulit untuk membedakan foto asli dengan 

foto hasil manipulasi. 

1.3 Lingkup Tugas Akhir 

Lingkup Tugas Akhir yang dilakukan penulis diantaranya: 

1. Fungsionalitas - operasi apa yang dilakukan pada komponen imgae forensic. 

2. Sistem pemahaman tentang bagaimana input diubah menjadi output;. 

3. Melakukan forensic terhadap foto yang akan uji. 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah : 

1. Mengetahui algoritma forensic. 

2. Untuk menemukan fitur yang mendasari sistem, termasuk persyaratan, spesifikasi, desain 

3. Mengetahui kinerja tools FOTO FORENSICS yang akan digunakan untuk image forensic. 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Metodologi tugas akhir merupakan gambaran dari langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penyelesain tugas akhir. Sebagaimana ditunjukan pada gambar 1-1 Metodologi Tugas Akhir. 
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Gambar 1-1 Metodolologi Tugas Akhir 

 

Dibawah ini merupakan penjelasan dari metodologi tugas akhir  

1. Indentifikasi masalah 

Tahap  identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari pembuatan tugas akhir 

ini. Dimana pada tahap indentikasi masalah ini menentukan masalah yang akan diangkat 

untuk dikembangkan lagi pada tugas akhir ini. 

2. Menentukan lingkup tugas akhir 

Setelah menentukan identifikasi masalah, penulis menentukan lingkup dari 

pengembangan dari inditifikasi masalah tersebut. 

3. Melakukan studi literatur 

Metoda studi literarur dilakukan dengan cara mempelajari buku- buku, e-book dokumen 

terkait tugas akhir yang diteliti. Peneliti juga melakukan browsing di internet guna 

mendapatkan informasi yang dapat mendukung penulisan tugas akhir ini. 

4. Menganalisis gambar 

Pada tahap ini melakukan analisis gambar menggunakan aplikasi Foto Forensics untuk 

membutikan sebuah gambar asli atau sudah di manipulasi.dan hasil dari analisis gambar, 

menghasilkan informasi dari gambar tersebut yaitu, Digest, Ela, JPEG%, dan Metadata. 
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5. Kesimpulan dan saran 

Kesimpulan dan saran yang di dapat penulis setelah melakukan penelitian yang terkait 

dengan judul Tugas Akhir. 

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab, yang akan dijelaskan sebagai 

berikut :  

BAB  I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan  yang  berisi  garis  besar  permasalahan  yang  akan 

dibahas  dan  diselesaikan  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  dirumuskan seperti latar 

belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, batasan 

tugas akhir, metodologi tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB  II LANDASAN TEORI 

Berisi  teori-teori  yang mendukung  dan mendasari  penulisan  ini  yaitu mengenai 

konsep  yang diperlukan dalam penelitian 

BAB  III STUDI IMAGE FORENSIC 

Dalam bab ini berisi penjelasan tentang langka – langka  reverse engineering. 

BAB  IV STUDI KASUS  

  Dalam bab ini berisis pengujian yang akan di lakukan terhadap image forensic 

dengan menggunkan Tools Foto Forensics, dan melakukan reverse engineering. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian atau tugas akhi dan  saran secara  umum  dari  

keseluruhan  penelitian. 


