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ABSTRAK 

 

Steganografi adalah salah satu teknik untuk menyembunyikan data rahasia di dalam wadah 

digital (media) sehingga keberadaan data rahasia tidak diketahui oleh orang lain. Dalam steganografi 

ada beberapa metode untuk menyembunyikan pesan rahasia, salah satunya adalah Least Significant 

Bit (LSB). Dalam metode LSB, pesan yang dimasukkan harus lebih kecil dari cover karena jika pesan 

lebih besar dari cover, pesan tidak dapat dimasukkan seluruhnya. Untuk menghindari pesan yang 

lebih besar dari cover, kompresi pesan menggunakan metode Run-Length Encoding (RLE) 

diterapkan. Untuk menjaga keamanan dari pesan yang disisipkan, bit-bit cover diacak menggunakan 

salah satu pembangkit bilangan acak Linear Congruential Generator (LCG). Hasil percobaan 

menunjukkan bahwa algoritma yang diusulkan untuk steganografi memberikan MSE dan PSNR 

sekitar 0-0,2 dan 70-90 dB. 

Key words: Steganography, Least Significant Bit, Run-length encoding, Linear Congruential 

Generator. 
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Abstract - Steganography is one technique to hide 

secret data inside a digital (media) container so that the 

existence of secret data is not known by others. In 

steganografi there are several methods for hiding 

secret messages, one of them is Least Significant Bit 

(LSB). In the LSB method, the inserted message must 

be smaller than the cover because if the message is 

larger than the cover, the message can not be inserted 

entirely. To avoid a message larger than the cover, 

compression of messages using the Run-Length 

Encoding (RLE) method is applied. To maintain the 

security of an inserted message, the bits of the cover are 

randomized using one of the random number 

generator i the Linear Congruential Generator (LCG). 

The experiment result show that the proposed 

algoritma for steganography gives MSE and PSNR by 

about 0-0,2 and 70-90 dB respsefictly. 

Key words: Steganography, Least Significant Bit, 

Run-length encoding, Linear Congruential Generator. 

I. PENDAHULUAN 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dalam dunia 

informatika memungkinkan ditemukannya suatu teknik 

dalam pengamanan data dari ancaman yang ada. Salah satu 

teknik tersebut adalah steganografi, yaitu teknik 

menyembunyikan data rahasia di dalam wadah (media) 

digital sehingga keberadaan data rahasia tersebut tidak 

diketahui oleh orang lain. Steganografi membutuhkan dua 

properti, yaitu informasi dan media penampung. 

Penyisipan informasi pada media citra digital dilakukan 

pada bit–bit pixel yang terdapat pada citra. Penggunaan 

citra digital sebagai media penampung mempunyai 

kelebihan karena indera penglihatan manusia memiliki 

keterbatasan terhadap warna, sehingga dengan 

keterbatasan tersebut manusia sulit membedakan citra 

digital yang asli dengan citra digital yang telah disisipi 

pesan rahasia [1].  

Penelitian yang dilakukan yaitu penyisipan pesan citra 

ke dalam suatu citra menggunakan metode Least 

Significant Bit (LSB). Untuk menghidari suatu pesan yang 

lebih besar dari cover, maka dilakukan kompresi terhadap 

pesan dengan menggunakan metode Run-length encoding 

(RLE) dan untuk menjaga keamanan dari pesan yang telah 

disisipkan, bit dari cover diacak menggunakan salah satu 

Pseudo random number generator (PRNG) yaitu Linear 

Congruential Generator (LCG) [2] [3]. 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Algoritma LCG sebagai PRNG yang digunakan 

dalam steganografi cukup aman terhadap serangan 

pendeteksian secara visual. Untuk mendapatkan pesan 

yang disembunyikan, harus mengetahui kunci sebagai 

initial value pada LCG, kombinasi nilai a, c, dan m pada 

LCG untuk mengetahui posisi pixel pesan tersembunyi. 

Kelebihan dari metode ini yaitu pada pengembalian pesan 

cukup aman dari pendeteksian karena letak pixel cover 

diacak, sehingga jika salah memasukan nilai a, c, atau m 

pada saat pengembalian pesan, pesan yang dihasilkan 

berubah. Kekurangan dari metode ini yaitu rentan terhadap 

bruteforce attack jika metode ini diketahui digunakan pada 

steganografi [4].   

Metode LSB adalah metode yang baik untuk 

menyembunyikan informasi berupa file citra yang 

berekstensi bitmap, karena antara citra cover image 

sebelum dan sesudah di lakukan proses steganografi tidak 

terlihat perubahan yang terjadi secara kasat mata. Citra 

yang akan disembunyikan harus lebih kecil dari cover 

image-nya. Kekurangan dari metode ini yaitu keamanan 

data pesan rentan terhadap pendeteksian karena lokasi 

pixel dari cover untuk penyisipan berurutan [1]. 

Penyisipkan citra ke dalam citra dan 

membutuhkan kompresi pesan citra untuk menghindari 

pesan yang lebih besar dari cover. Steganografi 

menggunakan Run-Length-Encoding menyembunyikan 

data hampir setengah dari ukuran cover dan menjamin 

pengembalian pesan secara utuh. Kualitas citra stego tidak 

terpengaruh secara signifikan dan PSNR dari citra stego 

yang dihasilkan tetap berada di atas ambang batas 30 dB 

untuk kapasitas penyembunyian data sebesar 50%. 
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Kekurangan dari metode ini yaitu untuk perhitungan 

PSNR cukup kecil yaitu dibawah 40 dB [2] 

Pada algoritma Least Significant Bit dengan 

Linear Congruential Generator proses ekstrasi pesan dari 

stego image menghasilkan pesan teks yang sama dengan 

pesan teks asli. Untuk ukuran panjang pesan rahasia yang 

maksimal, penyisipan pesan menggunakan metode LSB 2 

bit memberikan kualitas stego image yang termasuk tinggi, 

yaitu di atas 40 dB. Dalam implementasi algoritma LCG 

untuk membangkitkan bilangan acak semu, nilai konstanta 

m sebaiknya tidak sama dengan jumlah pixel cover image, 

sehingga nilai ini yang juga merupakan nilai stego key 

akan lebih tahan terhadap serangan bruteforce attack. 

Kekurangan dari metode LCG dalam metode LSB yaitu 

seringnya terjadi perulangan pada saat pengacakan pixel, 

hal ini membuat pesan yang disisipkan berulang pada pixel 

cover [5].  

A. Steganografi 

Steganografi adalah seni dan ilmu menulis atau 

menyembunyikan pesan tersembunyi dengan suatu cara 

sehingga selain si pengirim dan si penerima, tidak ada 

seorangpun yang mengetahui atau menyadari bahwa ada 

suatu pesan rahasia. Pada umumnya, pesan steganografi 

muncul dengan rupa lain seperti citra, artikel, daftar 

belanjaan, atau pesan-pesan lainnya. Pesan yang tertulis ini 

merupakan tulisan yang menyelubungi atau menutupi. 

Penilaian sebuah metode atau algoritma steganografi 

yang baik dapat dinilai dari beberapa faktor berikut ini: 

• Imperceptibility. Keberadaan pesan rahasia dalam 

media penampung tidak dapat dideteksi oleh indrawi. 

Jika pesan disisipkan ke dalam sebuah citra, citra yang 

telah disisipi pesan harus tidak dapat dibedakan 

dengan citra asli oleh mata. Begitu pula dengan suara, 

telinga haruslah tidak mendapati perbedaan antara 

suara asli dan suara yang telah disisipi pesan. 

• Fidelity. Mutu media penampung tidak berubah 

banyak akibat penyisipan. Perubahan yang terjadi 

harus tidak dapat dipersepsi oleh indrawi. 

• Recovery. Pesan yang disembunyikan harus dapat 

diungkap kembali. Tujuan steganografi adalah 

menyembunyikan informasi, maka sewaktu-waktu 

informasi yang disembunyikan ini harus dapat 

diambil kembali untuk dapat digunakan lebih lanjut 

sesuai keperluan [1]. 

B. Algoritma Run Length Encoding 

Algoritma ini cocok digunakan untuk memampatkan 

citra yang memiliki kelompok-kelompok piksel berderajat 

keabu-abuan yang sama. Metode ini dilakukan dengan 

menyatakan seluruh baris citra menjadi sebuah baris run, 

lalu menghitung run – length untuk setiap derajat keabu-

abuan yang berurutan [5]. 

Contoh, andaikan string “ABBABABACAACDDD” 

akan di-encode dengan algoritma RLE maka langkahnya 

adalah sebagai berikut.  

KODE = (A,1) (B,2) (A,1) (B,1) (A,1) (B,1) (A,1) (C,1) 

(A,2) (C,1) (D,3)  

Contoh lain, misalnya sebuah citra grayscale 3 bit 

berukuran 10 x 10 piksel yang akan di-encode dengan 

algoritma RLE, dapat dilihat pada Gambar. 1. 
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Gambar. 1. Matriks Citra 10x10 piksel = 100 byte 

kode:  

(2,2) (7,4) (2,4) (4,2) (1,3) (7,5) (7,4) (3,6) (4,2) (5,4) (2,4) 

(5,4) (6,6) (7,3) (6,4) (2,3) (4,2) (3,5) (5,3) (7,6) (4,4) (0,10) 

(1,3) (4,2) (2,2) (5,3)  

dapat dilihat:  

2 2 7 4 2 4 4 2 1 3 7 5 7 4 3 6 4 2 5 4 2 4 5 4 6 6 7 3 6 4 2 3 

4 2 5 5 3 7 6 4 4 0 10 1 3 4 2 2 2 5 3  

Semuanya = 52 byte 

Ukuran citra sebelum dikompres = 10 x 10 x 3 bit = 300 bit 

Ukuran citra setelah dikompres = 52 x 3 bit = 156. Rasio 

pemampatan = 100 % - 156 x 100% 300 = 48 %, artinya 

48% dari citra semula telah dimampatkan [4]. 

C. Metode Least Significant Bit 

Least Significant Bit (LSB) merupakan salah satu 

teknik dalam Steganografi. LSB menambahkan bit data 

yang akan disembunyikan (pesan) di bit terakhir pixel citra 

yang dijadikan sebagai cover[2]. Misalkan bit pada citra 

dengan ukuran 3x3 pada Gambar. 2. 

(0011111 11101001 11001000) 

(0011111 11001000 11101001) 

(1100000 00100111 11101001) 
Gambar.2. Matriks cover image 3x3 

Pesan yang akan disisipkan adalah karakter ‘A’ yang 

memiliki biner 10000001, stego image yang akan 

dihasilkan pada Gambar.3. 

(0011111 11101000 11001000) 

(0011110 11001000 11101000) 

(1100000 00100110 11101001) 
Gambar.3. Matriks stego image 3x3 

Ada dua teknik yang dapat digunakan pada LSB, yaitu 

penyisipan secara sekuensial dan secara acak. Penyisipan 

sekuensial dilakukan berurutan sedangkan acak dialakukan 

dengan acak pada image dengan memasukan kata kunci 

(stego key)  [6]. 

D. Linear Congruential Generator (LCG) 

Linear Congruential Generator (LCG) adalah salah 

satu pembangkit bilangan acak tertua dan sangat terkenal. 

LCG didefinisikan dalam bentuk: 

𝑋𝑛 = (𝑎(𝑋𝑛 − 1) + 𝑏) 𝑚𝑜𝑑 𝑚 (1) 

dimana: 

Xn = bilangan acak ke-n dari deretnya 
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Xn – 1 = bilangan acak sebelumnya 

a = faktor pengali 

c = increment 

m = kostanta modulus 

Keunggulan dari LCG adalah cepat dan hanya 

membutuhkan sedikit operasi bit. Akan tetapi, LCG tidak 

dapat digunakan untuk kriptografi karena bilangan acaknya 

dapat diprediksi urutan kemunculannya [2]. 

E. Parameter Pengujian 

Pengujian secara objektif adalah dilakukan dengan 

menghitung nilai PSNR. Peak Signal to Noise Ratio 

(PSNR) adalah perbandingan antara nilai maksimum dari 

sinyal yang diukur dengan besarnya derau yang 

berpengaruh pada sinyal tersebut. PSNR diukur dalam 

satuan dB. Pada penelitian ini, PSNR digunakan untuk 

mengetahui perbandingan kualitas citra cover sebelum dan 

sesudah disisipkan pesan. Untuk menentukan PSNR, 

terlebih dahulu harus ditentukan MSE (Mean Square 

Error). MSE adalah nilai eror kuadrat rata-rata antara citra 

cover dengan citra tersteganografi, secara matematis dapat 

dirumuskan pada Persamaan (2): 

𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑀𝑁
 ∑ ∑ [𝐼(𝑥, 𝑦) − 𝐼′(𝑥, 𝑦)]2𝑁

𝑥=1
𝑀
𝑦=1  (2) 

dimana: 

MSE = Nilai Mean Square Error citra steganografi 

M = Panjang citra stego (dalam pixel)  

N = Lebar citra stego (dalam pixel) 

I(x,y) = nilai pixel dari citra cover 

I’(x,y) = nilai pixel pada citra stego 

Setelah diperoleh nilai MSE maka nilai PSNR dapat 

dihitung dari kuadrat nilai maksimum dibagi dengan MSE. 

Secara matematis, nilai PSNR dirumuskan pada Persamaan 

(3) 

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10. log  (
𝑀𝐴𝑋𝑖2

𝑀𝑆𝐸
)    (3) 

di mana:  

MSE = nilai perhitungan MSE 

MAXi = nilai maksimum dari pixel citra yang digunakan 

Semakin rendah nilai MSE maka akan semakin baik, 

dan semakin besar nilai PSNR maka semakin baik kualitas 

citra steganografi [7] [8]. 

III. METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Algoritma 

Aplikasi ini secara garis besar memiliki dua proses 

utama yaitu penyisipan (embedding) pesan dan ekstraksi 

(extraction) pesan yang tersembunyi. Hubungan antara 

kedua proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 4. 

Pesan Rahasia
(File Gambar)

Algoritma 
Encoding

(Embeeding)

Proses PNRG

File Stego
(File Gambar)

File Cover
(File Gambar)

Pesan Rahasia
(File Gambar)

Algoritma 
Decoding

(Extraction)

Kompresi 
Gambar

Cover
(File Gambar)

Key A, C, dan 
M

Gambar 4. Proses penyisipan dan ekstraksi pesan 

Proses penyisipan pesan dimulai dengan memilih file 

citra yang akan menjadi sebagai pesan rahasia dan 

dilakukan kompresi citra untuk menghindari pesan lebih 

besar dari cover. Selanjutnya memilih citra yang menjadi 

cover sebagai tempat penyisipan pesan dan menggunakan 

algoritma PNRG untuk mengacak bit yang menjadi file 

cover. Pada proses pengacakan terdapat a, c, dan m sebagai 

key untuk pembangkit bilangan acak dan juga digunakan 

selanjutnya untuk meregenerasi kembali bilangan acak 

untuk membuka pesan yang telah disisipkan. Untuk key 

dari PNRG dipisah dengan proses embeeding pesan. 

Langkah selanjutnya yaitu penyisipan pesan rahasia pada 

file cover (Embeeding). Proses embeeding dilakukan 

dengan metode LSB yaitu dengan menyisipkan bit pesan di 

setiap akhir dari bit cover. Berikutnya yaitu ekstraksi pesan 

rahasia yang dimulai dengan memilih file stego. Kemudian 

untuk mendapatkan kembali informasi pesan rahasia, 

dengan ekstraksi menggunakan algoritma extraction. 

A.1. Proses penyisipan pesan 

Algoritma penyisipan pesan rahasia pada citra, dapat 

dilihat pada Gambar.5. 

Start

Input file 
pesan(file gambar) 

dan cover(file 
Gambar)

Kompresi file pesan 
menggunakan RLE

Membangkitkan bilangan acak 
untuk file cover menggunakan 

LCG

Sisipkan bit pesan pada LSB file 
cover

Masih ada bit 
pesan

Pesan < cover

Simpan dan tampilkan file stego

End

Y

Y

T

T

 
Gambar 5. Diagram alir penyisipan pesan 

 

Langkah-langkah penyisipan pesan citra ke citra adalah 

sebagai berikut: 

1. Langkah awal yang dilakukan yaitu input file pesan 

dan file cover yang berupa citra dengan format citra 

JPEG dan PNG. 

2. Kompresi dengan citra RLE (Run Length Encoding) 

ini dilakukan untuk menghindari pesan citra yang di-

input lebih besar dari cover maka dilakukan. Pada 

diagram alir algoritma RLE setelah dilakukan input file 

pesan, hitung besar citra dengan mengalikan baris, 

kolom dan dimensi dari matriks citra. Membaca piksel 

pada matriks, jika piksel ke-i = piksel ke-i+1 maka 

piksel dijumlahkan dan diurutkan dengan urutan besar 

piksel lalu jumlah piksel, jika tidak sama tidak akan 

dijumlahkan dan kembali membaca piksel. Jika piksel 

sudah habis maka hasil kompresi bisa langsung 

digunakan jika belum habis maka kembali ke proses 

membaca piksel. Proses dari lagoritma RLE pada 

Gambar 6. 
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Mulai

Input file 
gambar

Hitung 
besar gambar = row x col x dim 

Membaca pixel

Pixel ke i =  Pixel ke-i+1 Y
Hitung semua 

jumlah pixel yang 
sama

Tidak di hitung 
sebagai pixel yang 

sama

T

T

Pixel sudah habis

Output hasil 
kompresi

Y

Selesai

 
Gambar 6. Diagram alir Algoritma RLE. 

3. Pembangkitan bilangan acak untuk pixel dari file citra 

yang akan menjadi cover. Ini dilakukan untuk menjaga 

keamanan dari pesan agar tidak mudah diketahui oleh 

orang lain. Algoritma yang digunakan yaitu LCG, 

berikut diagram alir algoritma LCG pada Gambar 7. 

START

Input Zo, a, c, 
m

Zi= (a x Zi-1+c) mod m

If Z ke i=c Output Zi END

T

Y

 
Gambar 7 Diagram Alir Pembangkit bilangan acak LCG 

Pada proses pembangkitan bilangan acak 

dibutuhkan key yang juga akan digunakan untuk 

ekstraksi pesan. Key yang digunakan yaitu a, c, dan 

m.lalu hitung dengan perulangan zi=(a(zi-1)+c)mod 

m), jika i sama dengan c maka output dihasilkan dan 

perulangan selesai, jika  i tidak sama dengan c maka 

dilakukan perulangan zi hingga i sama dengan c. 

Contoh penggunaan LCG, misalnya 

membangkitkan bilangan acak dengan jumlah bit 

pesan 8 dengan a=4, c=7, m=15, dan Zo = 3 

Z1 = (4x3+7) mod 15 = 4 

Z2 = (4x4+7) mod 15 = 8 

Z3 = (4x8+7) mod 15 = 5 

Z4 = (4x5+7) mod 15 = 12  

Z5 = (4x12+7) mod 15 = 10 

Z6 = (4x10+7) mod 15 = 2 

Z7 = (4x2+7) mod 15 = 0 

Z8 = (4x0+7) mod 15 = 7 

jadi bilangan acak yang dibangkitkan adalah: 

4, 8, 5, 12, 10, 2, 0, 7 

Pada matriks tidak terdapat index ke – 0 sehingga 

pada pembangkitan bilangan acak index ke – 0 tidak 

digunakan. 

4. Penyisipan pesan citra ke dalam cover citra 

menggunakan metode LSB dimana setiap bit pesan 

menggantikan bit dari akhir byte cover citra yang 

sudah di acak menggunakan algoritma LCG. Berikut 

proses penyisipan pesan. Misalkan bit pada image 

dengan ukuran 3 x 3 sebagai berikut: 

(0011111 11101001 11001000) 

(0011111 11001000 11101001) 

(1100000 00100111 11101001) 

Pesan yang akan disisipkan adalah biner 

10000001, stego image yang akan dihasilkan adalah:  

(0011111 11101000 11001000) 

(0011110 11001000 11101000) 

 (1100000 00100110 11101001) 

A.2. Proses Ekstraksi Pesan 

Proses ekstraksi pesan yang telah disisipkan pada file 

atau citra stegodilakukan menggunakan algoritma seperti 

pada Gambar. 8. 

Mulai

Masukan File 
Stego

Ubah File Stego kedalam biner

Pilih pixel file stego yang telah 
disisipkan pesan

Pixel sudah habis

Selesai

Ambil bit terakhir dari setiap 
pixel

Rangkai menjadi rangkaian 8 bit

Konversi menjadi pixel

T

Y

Input A, C dan M 
yang menjadi seed 
dari bilangan acak

Lakukan Decoding terhadap 
pesan yang telah di kompres

 
Gambar.8. Diagram alir ekstraksi pesan 

Proses ekstraksi dilakukan pengambilan bilangan acak 

dari pixel yang sebelumnya sudah digunakan pada saat 

penyisipan pesan dengan cara memasukan seed atau key 

yang terdiri dari a, c, dan m. Setelah bilangan acak sudah di 

regenerasi, setiap pixel di ambil bit terakhir dan disusun 

semua bit yang sudah di ambil menjadi rangakaian 8 bit. 

Setelah dirangkai byte pesan dikonversi kembali menjadi 

sebuah pixel, pesan yang sudah disusun sebagai pixel masih 

berupa citra hasil kompres, untuk mengembalikannya 

seperti semula dilakukan decoding terhadap citra yang telah 

dikompres. Contoh ekstraksi pesan, berikut stego image 

yang telah disisipkan citra pada Gambar. 9. 

(0011111 11101000 11001000) 

(0011110 11001000 11101000) 
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(1100000 00100110 11101001) 

(11010011 00111010 1101010) 

(10110101 11110000 0101010) 
Gambar.9 Contoh matriks stego image 

Setelah di ambil bit terakhir setiap pixel dan disusun 

menjadi rangkaian 8 bit adalah 10000000 1100100. Untuk 

file stego yang telah digunakan tidak dapat kembali seperti 

semula citra sebelum dimasukan pesan kedalamnya. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengujian 

Proses pengujian file stego dari aplikasi steganografi 

pada penelitian ini menggunakan kriteria steganografi 

secara umum sebagai acuan dasar pengujian. Kriteria yang 

digunakan antara lain adalah Imperceptibility, fidelity, dan 

recovery[5]. 

A.1. Imperceptibility 

Kriteria ini merupakan kriteria yang di ukur dengan 

cara hanya melihat secara kasat mata, ukuran implementasi 

dalam penelitian ini melalui kuesioner yang dibagikan 

kepada beberapa orang dilakukan untuk melihat perbedaan 

citra sebelum dan sesudah dilakukan penyisipan, dan juga 

setelah ekstraksi pesan. Untuk melihat menguji 

impercitibility maka digunakan kuesioner sebanyak 30. 

Pertanyaan-pertanyaan dan hasil dari kuesioner adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah secara umum terdapat perbedaan signifikan 

antara file cover dan file stego ? 

2. Apakah terdapat perubahan pada citra pesan setelah 

dikompresi ? 

3. Apakah secara umum terdapat perbedaan signifikan 

antara file pesan sebelum disisipkan dan setelah 

diektraksi ? 

Setelah kuesioner diisi oleh responden maka 

didapatkan hasil pada TABEL I: 
TABEL I. HASIL KUESIONER 

Pertanyaan 

Ke- 
Ya Tidak 

Tidak 

Tahu 

1 0 30 0 

2 30 0 0 

3 0 30 0 

  Pada TABEL I, Perbedaan secara umum pada cover 

dengan file stego tidak signifikan karena hasil dari 

kuesioner, 30 responden mengisi tidak. Terdapat 

perubahan pada citra pesan setelah dikompresi, hasil dari 

kuesioner yaitu dari 30 responden mengisi ya. Tidak 

terdapat perbedaan pada citra pesan setelah diekstraksi 

karena pesan sebelumnya dikompresi hasil dari kuesioner 

yaitu dari 30 responden.  

A.2. Fidelity 

Fidelity adalah kriteria yang mengukur mutu dari media 

penampung yang digunakan setelah disisipkan pesan. 

Untuk mengukurnya digunakan PSNR untuk menghitung 

seberapa besar noise suatu cover saat penyisipan pesan. 

Kualitas citra yang bagus memiliki nilai PSNR di atas 40 

db[4]. Pengujian dilakukan dengan menyisipkan satu citra 

pesan kedalam 30 citra cover yang akan dibandingkan 

besar PSNR dari masing-masing cover tersebut. Berikut 

citra cover sebelum disisipkan pesan pada TABEL II. 
 

 

 
 

 

 
 

TABEL II CITRA COVER SEBELUM DISISIPKAN PESAN. 

 

Pada Tabel 2 merupakan kumpulan dari berbagai jenis 

dan ukuran pesan citra asli dari cover yang dikelompokan 

menjadi 10 citra JPG, 10 citra PNG, dan 10 citra BMP 

dengan berbagi ukuran yang diurutkan dari citra yang 

terkecil hingga yang terbesar untuk melihat perubahan nilai 

MSE dan PSNR, pesan yang disisipkan merupakan pesan 

ukuran 128x128, dapat dilihat pada Gambar 10. 

 
Gambar 10 citra pesan ukuran 128x128 

Gambar 10 merupakan citra ukuran 128x128, citra yang 

pesan yang yang digunakan hanya satu karena untuk 

membandingkan MSE dan PSNR cover sebelum dan 

sesudah disisipkan pesan. Citra cover yang sudah 

disisipkan pesan dapat dilihat pada TABEL III.  
TABEL III CITRA COVER SETELAH DISISIPKAN PESAN 
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Pada TABEL III merupakan cover yang sudah 

disisipkan pesan citra atau yang disebut sebagi file stego 

atau citra stego, tampak dari file stego tersebut tidak 

terlihat perubahan yang signifikan sehingga perlu dihitung 

besar MSE dan PSNR untuk mengetahui perubahan yang 

terjadi pada pixel file cover. Nilai MSE yang dihasilkan 

berkisar antara 0-0.2 db sedangkan nilai PSNR yang 

dihasilkan berkisar antara 70-90 db. 

Grafik hasil dari perhitungan MSE dan PSNR 

dapat dilihat pada Gambar 11 dan Gambar 12.  

 
Gambar 11 Grafik hasil perhitungan MSE pada file cover 

Pada Gambar 11 merupakan grafik hasil 

perhitungan nilai MSE dari 10 citra JPG, 10 citra PNG dan 

10 citra BMP yang telah diurutkan dari ukuran yang 

terkecil hingga ukuran yang terbesar. Terlihat bahwa nilai 

MSE relatif turun, semakin besar ukuran citra maka 

semakin kecil nilai MSE. 

 
Gambar 12 Grafik hasil perhitungan PSNR file cover 

Pada gambar 12 merupakan grafik hasil perhitungan 

nilai PSNR dari 10 citra JPG, 10 citra PNG dan 10 citra 

BMP yang telah diurutkan dari ukuran yang terkecil 

hingga ukuran yang terbesar. Terlihat bahwa nilai PSNR 

relatif naik, nilai PSNR sangat berpengaruh dari nilai 

MSE, terlihat pada gambar 11 dan 12 bahwa semakin kecil 

nilai MSE maka semakin besar nilai PSNR. 

A.3. Recovery 

Recovery, adalah kriteria yang mengukur kemampuan 

algoritma steganografi dalam mengungkap kembali pesan 

yang disembunyikan, untuk mengukurnya digunakan 

perhitungan PSNR sama seperti halnya file cover. 

Pengujian dilakukan dengan 10 gambar pesan disisipkan 

pada satu gambar cover. Pengujian akan dilakukan dua kali 

untuk melihat hasil perubahan dari pesan berdasarkan besar 

cover-nya.  

Berikut hasil pengujian dengan menghitung nilai PSNR 

dari file pesan, sebelum pesan disisipkan dan setelah pesan 

di ekstrak kembali, dapat dilihat pada TABEL IV 
TABEL IV PESAN CITRA SEBELUM DISISIPKAN 

 
Citra cover yang digunakan yaitu citra dengan format 

JPG dan ukuran citra 2732x2048. Berikut citra cover yang 

sudah disisipkan pesan (file stego) pada Gambar 13 
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Gambar 13 Cover pengujian pertama 

Hasil pengembalian pesan yang telah diekstraksi dari 

file stego pada Gambar 13 yaitu pada TABEL V.   
  TABEL V PESAN CITRA SETELAH DISISIPKAN 

 
Tidak terdapat perubahan pada citra pesan, karena 

nilai MSE dari seluruh citra pesan yaitu 0 db dan nilai 

PSNR yang tidak terbatas (inf).  

B. Pembahasan 

Hasil pengujian yang dilakukan memperlihatkan 

bahwa pada cover tidak terdapat perubahan yang 

signifikan karena telah dibuktikan pada pengujian melalui 

kuesioner dan perhitungan MSE dan PSNR. Pada 

pengujian menggunakan kuesioner, tidak terdapat 

perubahan pada cover, sedangkan pada pesan terdapat 

perbedaan setelah pesan dikompresi dan setelah pesan 

dipulihkan kembali, tidak ada perubahan pada pesan. Pada 

perhitungan MSE semakin besar ukuran cover maka 

semakin kecil error yang dihasilkan, sebaliknya pada 

perhitungan PSNR semakin besar cover semakin besar 

nilainya dan semakin bagus kualitas gambarnya kapasitas 

dari cover hanya dapat menampung pesan dengan ukuran 

1/24 dari ukuran cover, karena setiap 1 pixel pesan akan 

disisipkan pada 8 pixel cover dan dari 3 layer yang terdapat 

pada cover hanya satu layer yang digunakan sebagai 

wadah penyimpanan pesan. 

Hasil pengujian pada pesan yaitu tidak terdapat 

perubahan secara kasat mata, hasil perhitungan nilai MSE 

seluruh pesan yaitu sebesar 0 db dan nilai PSNR tidak 

terbatas (inf).  

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan kesimpulan yang 

telah didapatkan yaitu sebagai berikut: 

1. Kemampuan metode Run-Length Encoding kurang 

optimal dalam kompresi citra pesan karena hasil 

kompresi ukuran citra bisa lebih besar dari citra 

sebelum dikompresi. 

2. Penggunaan Linear Congruential Generator sebagai 

pembangkit bilangan acak menambah keamanan 

pesan yang disisipkan karena untuk mencari nilai a, c 

dan m cukup sulit. 

3. Metode Least Significant bit sangat baik digunakan 

dalam penyisipan pesan karena tidak terdapat 

perubahan yang signifikan dari file cover yang 

digunakan baik secara kasat mata maupun dari nilai 

MSE yang dihasilkan berkisar antara 0-0.2 db dan 

nilai PSNR yang dihasilkan berkisar antara 70-90 db. 

B. Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu pada 

penggunaan kompresi untuk citra pesan lebih baik 

menggunakan metode yang dapat merubah atau 

mengecilkan pixel, sedangkan nuntuk penyisipan dapat 

digunakan LSB+1, LSB+2 dan LSB +3 untuk 

memperbesar kapasitas cover yang akan disisipkan pesan.  
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