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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan pola berpikir manusia membuat masyarakat menyadari bahwa teknologi 

informasi merupakan salah satu bagian penting dalam peradaban manusia untuk 

mengatasi sebagian masalah derasnya arus informasi. Teknologi informasi dan 

komunikasi saat ini adalah bagian penting dalam manajemen informasi. Selain memiliki 

kemampuan dalam menyaring data dan mengolah menjadi informasi, teknologi 

informasi juga mampu menyimpannya dengan jumlah kapasitas yang jauh lebih banyak 

dari cara-cara manual. Salah satu pekerjaan manusia yang akan sangat terbantu dengan 

adanya teknologi informasi adalah pekerjaan manusia dalam menyembunyikan pesan 

akan lebih mudah. 

Manusia telah menyembunyikan pesan rahasia dengan berbagai metode dan variasi. 

Salah satunya dengan Steganografi. Steganografi merupakan ilmu yang mempelajari, 

meneliti, dan mengembangkan seni menyembunyikan sesuatu informasi atau pesan. 

Steganografi berasal dari bahasa Yunani yang berarti “tulisan tersembunyi”. 

 Zaman dahulu kegiatan ini sudah sering dilakukan untuk menyampaikan pesan-

pesan rahasia. Misalnya dengan cara mentatoo pesan rahasia dikulit kepala para 

pembawa pesan. Sebelumnya kepala si pembawa pesan digunduli terlebih dahulu, 

kemudian di tatoo. Setelah rambutnya tumbuh maka pesan tadi tertutup oleh rambut, 

kemudian si pembawa pesan dilengkapi dengan pesan palsu di tangannya sebagai 

umpan. ( Temmy Maradilla, 2010:3) 

Seiring dengan perkembangan teknologi, metode steganografi semakin lama 

semakin berkembang. Teknologi kompter memberikan peran baru dalam 

menyembunyikan pesan. Steganografi pada era informasi digital merupakan teknik dan 

seni menyembunyikan informasi dan data digital dibalik informasi digital lain. File 

media merupakan komponen penting pada proses penyembunyian informasi ini. Secara 

teori steganografi (Try Ismardiko, 2012:4), semua file umum yang ada di dalam 

komputer dapat digunakan sebagai media penyimpanan pesan, seperti file gambar 

berformat PNG (Portable Network Graphics), JPEG (Joint Photographic Experts 

Group), BMP (Bitmap), atau di dalam musik MP3 (Media Player), dan bahkan di dalam 

sebuah video dengan format 3GP (Fikri Ramadhan, 2013). Semua bisa dijadikan tempat 
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penyembunyian pesan, selama file media tersebut dimodifikasi, maka kualitas dan 

tampilan file yang asli tidak akan mengalami banyak gangguan. Kemudian pada data 

digital, teknik-teknik yang sering digunakan dalam steganografi modern antara lain : 

Metode Least Significant Bit (LSB), Mask and Filtering, Algoritma kompresi dan 

transformasi, dan Teknik Pixel Mapping yang dikenal dengan Metode Modifikasi 

RedGreenBlue (RGB) . 

Didorong oleh hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas tentang 

pembuatan sebuah program aplikasi Steganografi. Program aplikasi ini akan 

menyediakan kemudahan penyisipan pesan, yaitu berupa teks, ke dalam sebuah  gambar 

digital yang keberadaannya tidak dapat diketahui oleh orang lain. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah pada tugas akhir 

sebagai berikut : 

a. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah bagaimana aplikasi sistem pengamanan suatu pesan dengan menyisipkan 

kedalam pesan lainnya  menggunakan teknik steganografi teks pada citra dengan 

menggunakan C#.NET ? 

b. Bagaimana metode LSB dapat digunakan sebagai salah satu metode steganografi 

dalam penyembunyian file ke dalam citra digital ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan pada penyusunan penulisan ini lebih terarah, maka penulis 

memberikan batasan masalah sebagai berikut : 

a. Tugas akhir ini menitikberatkan pada pembuatan sebuah aplikasi pengamanan 

teks yang disisipkan pada gambar digital dalam format citra Joint Photographic 

Experts Group (JPEG) dan BitMap (BMP). 

b. Metode penyisipan informasi ke dalam sebuah gambar digital menggunakan 

teknik Least Significant Bit (LSB).  

c. Tipe informasi yang disembunyikan adalah berkas teks. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah : 

a. Memberikan informasi bagaimana teknik steganografi dapat diterapkan dalam 

file citra digital. 

b. Memanipulasi citra digital yang di dalamnya terdapat file, sehingga file tersebut 

tidak dapat diketahui keberadaannya dan secara kasat mata tidak terjadi 

perubahan pada citra digital hasil manipulasi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan didapat dari penelitian tugas akhir tentang pembuatan aplikasi 

steganografi ini adalah : 

a) Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membuat sebuah program 

steganografi yang mampu menyisipkan data atau informasi berupa teks dengan 

menggunakan teknik LSB (Least Significant Bit) pada media citra berformat 

JPEG dan BMP. 

b) Dari penelitian yang diakukan dapat menganalisa citra hasil steganografi 

sehingga dapat menentukan jenis serta ukuran citra yang layak untuk dilakukan 

penyisipan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi laporan tugas akhir secara 

keseluruhan, maka akan diuraikan beberapa tahapan dari penulisan laporan secara 

sistematis, yaitu : 

BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini menguraikan tentang, latar belakang, rumusan  masalah,batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Membahas mengenai sejarah,pengertian,algoritma steganografi, metode 

steganografi, teknik Least Significant Bit(LSB), pengertian dan pengolahan citra 

digital, ASCII, serta C#.NET. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Berisi tentang rencana pelaksanaan, alat, bahan, jalannya perencanaan dan hasil 

yang diharapkan. 
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BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Menjelaskan tentang analisa dan pembahasan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

BAB V   Kesimpulan dan Saran 

Merupakan ringkasan keseluruhan isi laporan yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Studi Literatur 

Putry Alatas (2009), dalam penelitiannya Implementasi Teknik Steganografi dengan 

Metode LSB pada Citra Digital. Dalam penelitiannya terbagi dua proses utama yaitu 

hide message atau penyisipan pesan dan extract message atau pendekteksian kembali 

pesan yang tersembunyi. Dalam pembahasan hasil percobaan juga dilakukan 

perbandingan antara nilai maksimum dari sinyal yang diukur dengan besarnya derau 

yang berpengaruh pada sinyal tersebut (PNSR). Hasil dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa apilkasi Steganografi yang telah dihasilkan dari implementasi 

algoritma LSB (Least Significant Bit) dapat digunakan dengan baik untuk 

menyembunyikan pesan di dalam pesan sebuah image atau file citra digital serta hasil 

pengujian nilai PSNR terhadap image atau file citra digital  yang dihasilkan dari aplikasi 

Steganografi inipun menunjukkan nilai yang cukup baik bergantung pada besar ukuran 

file citra yang digunakan dan besarnya jumlah karakter yang disisipkan pada file citra 

tersebut. 

Try Ismardiko Widayawan (2012), dalam penelitiannya yang berjudul Pengamanan 

pesan steganografi dengan Metode LSB (Least Sinificant Bit) berlapis Enkripsi dalam 

PHP. Dalam penelitiannya, pada berkas image pesan dapat disembunyikan dengan 

menggunakan cara menyisipkannya pada bit rendah atau bit yang paling kanan (LSB) 

pada data pixel yang menyusun file tersebut. Pada berkas bitmap 24 bit, setiap pixel 

(titik) pada gambar tersebut terdiri dari susunan tiga warna merah, hijau dan biru (RGB) 

yang masing-masing disusun oleh bilangan 8 bit (byte) dari 0 sampai 255 atau dengan 

format biner 00000000 sampai 11111111. Dengan demikian, pada setiap pixel berkas 

bitmap 24 bit kita dapat menyisipkan 3 bit data. Dan metode berlapis Enkripsi 

ditambahkan dengan tujuan untuk keamaanan berlapis pada informasi yang disisipkan. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Citra digital yang disisipkan dengan 

metode LSB ditambah dengan enkripsi akan makin sulit untuk dipecahkan oleh orang 

yang tidak berkepentingan dan dibutuhkan secret key untuk mendekodekan enkripsi 

yang digenerate dengan menggunakan scrypt. 

 

 



6 
 

2.2 Dasar Teori  

2.2.1 Sejarah dan Pengertian steganografi 

Steganografi berasal dari bahasa Yunani yaitu Steganós yang berarti 

menyembunyikan dan Graptos yang artinya tulisan, sehingga secara keseluruhan  

artinya adalah tulisan yang disebunyikan. Secara umum steganografi merupakan  seni 

atau ilmu yang digunakan untuk menyembunyikan pesan rahasia dengan segala cara, 

sehingga selain pihak yang dituju, pihak lain tidak akan menyadari keberadaan dari 

pesan rahasia tersebut. 

Steganografi sudah digunakan sejak dahulu kala sekitar 2500 tahun yang lalu untuk 

kepentingan politik, militer, diplomatik, serta untuk kepentingan pribadi sebagai alat 

komunikasi. Akhir-akhir ini kata steganografi menjadi sering disebut di masyarakat 

bersamaan dengan kata kriptografi, setelah pemboman gedung WTC di  AS, telah 

disebutkan oleh Pejabat Pemerintah dan Para Ahli dari Pemerintahan Amerika Serikat 

“yang nama nya tidak bisa disebut” bahwa para teroris menyembunyikan peta-peta, 

foto-foto target dan juga perintah untuk aktivitas teroris di ruang chat sport, bulletin 

boards porno dan website lainnya. Walaupun demikian sebenarnya belum ada bukti 

nyata dari pernyataan-pernyataan tersebut diatas. Novel Da Vinci Code pun turut 

mempopulerkan steganografi dan kriptografi. (Putri Alatas, 2009:3)  

Steganografi merupakan suatu ilmu atau seni dalam menyembunyikan pesan 

dengan memasukkan pesan tersebut ke dalam media lain. Dengan demikian keberadaan 

informasi tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Tujuan dari steganografi adalah 

menyembunyikan keberadaan pesan dan dapat dianggap sebagai pelengkap dari 

kriptografi yang bertujuan untuk menyembunyikan isi pesan. Oleh karena itu, berbeda 

dengan kriptografi, dalam steganografi pesan disembunyikan sedemikian rupa sehingga 

pihak lain tidak dapat mengetahui adanya pesan rahasia. Pesan rahasia tidak diubah 

menjadi karakter aneh seperti halnya kriptografi. Pesan tersebut hanya disembunyikan 

ke dalam suatu media berupa gambar, teks, musik, atau media digital lainnya. 

Teknik Steganografi yang digunakan dalam dunia moderrn sekarang ini sudah 

sangat beragam. Mulai dari algoritma yang digunakannya sampai pada media yang 

digunakannya. 
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Beberapa contoh media penyisipan pesan rahasia yang digunakan dalam teknik 

Steganography antara lain adalah : (Tri Cahyadi, 2012:4) 

1. Teks. Dalam  algoritma  Steganografi yang menggunakan teks sebagai media 

penyisipannya biasanya digunakan teknik NLP sehingga teks yang telah 

disisipi pesan rahasia tidak akan mencurigakan untuk orang yang melihatnya. 

2. Audio. Format ini pun sering dipilih karena biasanya berkas dengan format 

ini berukuran relatif besar. Sehingga dapat menampung pesan rahasia dalam 

jumlah yang besar pula. 

3. Citra. Format ini juga sering digunakan, karna banyaknya tersedia algoritma 

Steganografi untuk media penampung yang berupa citra. 

4. Video. Format ini memang merupakan format dengan ukuran file yang relatif 

sangat besar namun jarang digunakan karena ukurannya yang terlalu besar 

sehingga mengurangi kepraktisannya dan juga kurangnya algoritma yang 

mendukung format ini.  

Menyisipkan data yang ingin disembunyikan kedalam sebuah media membutuhkan 

dua buah arsip. Arsip pertama adalah media penampung (teks, gambar, suara, video) 

yang terlihat tidak mencurigakan untuk menyimpan pesan rahasia. Arsip kedua adalah 

pesan yang ingin disembunyikan. Sebuah pesan dapat berupa plaintext, chipertext, atau 

gambar lain, atau apapun yang dapat disembunyikan dalam bit stream. 

Berikut adalah beberapa istilah dalam steganografi : (Septia Haryani, 2012:7) 

a. Embedded message atau hiddentext : pesan rahasia yang disembunyikan. 

b. Cover-object atau covertext : media yang digunakan untuk menyembunyikan 

embedded message. Media ini juga disebut media pembawa, gambar penutup, 

cover image, dan cover medium. 

c. Stego-object atau stegotext : media yang sudah berisi embedded message. 

Untuk media yang berupa gambar sering juga disebut stegoimage atau 

stegogram. 

d. Stego-key : kunci yang digunakan untuk mengacak posisi pesan pada saat 

penyisipan pesan dan mengekstraksi pesan dari stego-object. 

e. Steganografer : orang yang merancang metode steganografi. 

f. Steganalisis : seni dan ilmu dalam mendeteksi ada-tidaknya pesan tersembunyi 

dalam suatu objek. 
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g. Steganalis : orang yang berusaha untuk memecahkan metode steganografi 

dengan menggunakan berbagai metode steganalisis. 

 

Di dalam steganografi digital, baik hiddentext maupun covertext dapat berupa teks, 

gambar, audio dan video. Penyisipan pesan ke dalam media covertext dinamakan 

encoding, sedangkan pesan dari stegotext dinamakan decoding. Kedua proses ini 

mungkin memerlukan kunci rahasia (stego-key) agar hanya pihak yang berhak saja yang 

dapat melakukan pesan dan ekstraksi pesan. Berikut gambaran umum proses 

steganografi : 

 

    key     key 

 

 

 Hiddentext stego image Hiddentext 

 

 

 

 Cover image Cover image  

 

Gambar 2.1 Diagram penyisipan dan ekstraksi pesan pada steganografi (Septia 

Haryani, 2012:6) 

2.2.2 Algoritma Steganografi 

Untuk melakukan steganografi digunakan algoritma steganografi. Algoritma 

steganografi terdiri dari dua bagian, yaitu fungsi enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah 

proses untuk mengubah plaintext menjadi ciphertext, sedangkan dekripsi adalah 

kebalikannya yaitu mengubah ciphertext menjadi plaintext. 

Penilaian sebuah algoritma steganography yang baik dapat di nilai dari beberapa 

faktor yaitu : (Putri Alatas, 2009:8) 

1. Imperectibility. Keberadaan pesan rahasia dalam media penampung tidak 

dapat dideteksi oleh panca indera manusia. Misalnya, jika covertext berupa 

citra, maka penyisipan pesan membuat citra stegotext sulit dibedakan oleh 

Embedding Extration 
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mata dengan covertext-nya. Jika covertext berupa audio (misalnya berkas file 

mp3,wav,midi dan sebagainya), maka telinga tidak dapat mendeteksi 

perubahan pada file stegotext-nya. 

2. Fidelity. Mutu media penampung tidak berubah banyak akibat penyisipan. 

Perubahan itu tidak dapat dipersepsi oleh panca indera manusia. Misalnya, 

jika covertext berupa citra, maka penyisipan pesan dapat membuat citra 

stegotext sulit dibedakan oleh mata dengan citra covertext-nya. Jika covertext 

berupa audio (misalnya berkas file mp3, wav, midi dan sebagainya), maka 

audio stegotext tidak rusak dan telinga tidak dapat mendeteksi perubahan 

pada file stegotext-nya. 

3. Recovery. Pesan yang disembunyikan harus dapat diungkapkan kembali 

(reveal). Karena tujuan steganography adalah data hiding, maka sewaktu 

waktu pesan rahasia di dalam stegotext harus dapat diambil kembali untuk 

digunakan lebih lanjut.  

 

Gambar 2.2 Diagram system Steganografi (Try Isdarmoko, 2012:3) 

 

Steganografi digital menggunakan media digital sebagai wadah penampung, 

misalnya teks, citra, suara dan video. Sedangkan data rahasia yang disembunyikan dapat 

berupa berkas apapun. Media yang telah disisipi data disebut stegomessage. Proses 

penyembunyian data ke dalam media disebut penyisipan (embedding).  
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2.3. Metode Steganografi 

Teknik penyembunyian data ke dalam covertext dapat dilakukan dalam dua macam 

domain: (Putry Alatas, 2009:8) 

1. Domain Spasial/waktu (spatial/time domain). Teknik ini memodifikasi 

langsung nilai byte dari covertext (nilai byte dapat merepresentasikan 

intesitas/warna pixel atau amplitude). Metode yang tergolong ke dalam teknik 

ranah spasial adalah metode LSB. 

2. Domain Transform (frequency Transform domain). Teknik ini 

memodofikasi langsung hasil transformasi frekuensi sinyal. Metode yang 

tergolong ke dalam teknik frekuensi adalah spread spectrum.  

Penulis menggunakkan  teknik penyembunyian data kedalam covertext dengan 

domain Spasial/waktu, karena metode ini tergolong dalam teknik LSB. Sedangkan 

domain Transform Frekuensi sering digunakan untuk metode spread spectrum yang 

dimana cenderung untuk penyembunyian pesan ke dalam suara atau audio. 

Sedangkan ada empat jenis metode steganografi, yaitu : (Septia Haryani, 2012:9) 

1. Algorithms and Transformation 

Algoritma compression (kompresi) adalah metode steganografi dengan 

menyembunyikan data dalam fungsi matematika. Dua fungsi tersebut adalah 

Discrete Cosine Transformation (DCT) dan Wavelet Transformstion. Fungsi 

DCT dan Wavelet yaitu mentransformasi data dari satu tempat (domain) ke 

tempat (domain) yang lain. Fungsi DCT yaitu mentrsansformasi data dari tempat 

spatial (spatial domain) ke tempat frekuensi (frequency domain). 

2. Redudant Pattern Encoding 

Redudant Pattern Encoding adalah menggambar pesan kecil pada 

kebanyakan gambar. Keuntungan dari metode ini adalah dapat bertahan dari 

cropping (kegagalan), kerugiannya yaitu tidak dapat menggambar pesan yang 

lebih besar. 

3. Spread Spectrum method 

Spread Spectrum steganografi terpencar-pencar sebagai pesan yang diacak 

(encrypt) melalui gambar (tidak seperti dalam LSB). Untuk membaca suatau 

pesan, penerima memerlukan algoritma yaitu crypto-key dan stego-key. Metode 
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ini juga masih mudah diserang yaitu penghancuran atau pengrusakan dari 

kompresi dan proses image (gambar). 

4. Least Significant Bit (LSB) 

Metode yang digunakan untuk menyembunyikan pesan pada media digital 

tersebut berbeda-beda. Contohnya pada file image pesan dapat disembunyikan 

dengan menggunakan cara menyisipkan pada bit rendah atau yang paling kanan 

(LSB) pada data pixel yang menyusun file tesebut. Contohnya untuk file bitmap 

24 bit maka setiap pixel (titik) pada gambar tersebut terdiri dari susunan tiga 

warna yaitu merah, hijau dan biru (RGB) yang masing-masing disusun oleh 

bilangan 8 bit (byte) dari 0 sampai 255 atau dengan format biner 00000000 

sampai 11111111. 

   

2.4  Teknik Least Significant Bit (LSB) 

Pada susunan bit di dalam sebuah byte (1 byte = 8 bit), ada bit yang paling berarti 

(most significant bit atau MSB) dan bit yang paling tidak berarti (Least Significant Bit 

atau LSB). Terlihat pada Gambar 2.4 yang menggambarkan contoh nilai biner pada 8 

bit : 

 

Gambar 2.3 Most Significant Bit (MSB) dan Least Significant Bit (LSB) 

 

Bit yang cocok untuk diganti adalah LSB, sebab perubahan tersebut hanya 

mengubah nilai byte satu lebih tinggi atau satu lebih rendah dari nilai sebelumnya. 

Misalkan byte tersebut menyatakan warna merah, maka perubahan satu bit LSB tidak 

mengubah warna merah tersebut secara berarti, dan mata manusia tidak dapat 

mebedakan perubahan yang sangat kecil itu. Contohnya ada sebuah gambar dengan 

nilai pixelnya sebagai berikut : 
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Gambar 2.4 Proses File Image menjadi kumpulan pixel-pixel 

Pada dasarnya sebuah gambar bitmap merupakan kumpulan dari titik-titik yang 

disebut pixel. Pixel-pixel pada setiap gambar mempunyai nilai berbeda-beda. 

 

Gambar 2.5 Nilai-nilai pixel dalam suatu file image 

Misalkan diambil nilai dari beberapa pixel pada gambar diatas, dimana nilai pixel 

dikonversikan dahulu ke dalam biner untuk menyisipkan sebuah karakter “R” = 

01010010 yang dimana 01010010 adalah kode biner untuk 82 yang merupakan kode 

ASCII karakter “R”. 

(00100111     11101001     11001000) 

(00100111     11001000     11101001) 

(11001000     00100111     11101001) 

Segmen citra sebelum disisipkan 
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(00100110     11101001      11001000) 

(00100111     11001000      11101000) 

(11001001     00100110      11101001) 

Segmen citra setelah disisipkan “R” 

 

Dari contoh diatas terlihat perubahan pada segmen data citra yang terdapat pada 

bit-bit yang paling kanan, setelah disisipkan “01010010” sebagai data yang 

disembunyikan, bahwa perubahan bit hanya terjadi pada sisi paling kanan dari 8 bit 

yang ada. 

Steganografi dengan metode LSB juga hanya mampu menyimpan informasi 

dengan ukuran yang terbatas. Misalkan suatu citra 24-bit (R=8-bit, G=8-bit, B=8-bit) 

digunakan sebagai wadah untuk menyimpan data berukuran 100 bit, jika masing-masing 

komponen warnanya (RGB) digunakan satu pixel untuk menyimpan informasi rahasia 

tersebut, maka setiap pixelnya disimpan 3 bit informasi. Sehingga setidaknya 

dibutuhkan citra wadah berukuran 34 pixel atau setara 34 x 3 x 8 = 816 bit (8 kali lipat). 

Jadi suatu citra 24-bit jika digunakan untuk menyimpan informasi rahasia hanya mampu 

menampung informasi maksimum berukuran 1/8 dari ukuran citra penampunya. 

 

Table 2.1 Keunggulan dan kelemahan Metode LSB (Try Cahyadi, 2012:9)  

No. Keunggulan Kelemahan 

1. Mudah diimplementasikan. Tidak tahan terhadap pengubahan pada 

cover object. 

2. Proses encoding cepat. Mudah dihapus karena lokasi 

penyisipan diketahui (bit LSB). 

3. Mengurangi tingkat kecurigaan 

orang lain. 

Besar pesan tergantung dari media 

yang dipergunakan. 
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2.4.1 Proses Penyisipan (Embedding) LSB Pesan ke Citra Digital 

 Berikut proses berlangsugnya penyisipan LSB pesan pada citra digital : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Flowchart proses penyisipan LSB 

 

 

 

 

Mulai 

-Baca data citra cover ( ) 

-Baca file pesan ( ) 

Konversi pixel citra cover 

menjadi deretan byte 

Konversi file pesan ke hexa, 

kemudian ke biner (menjadi 

deretan bit) 

Subtitusi bit-bit file pesan dengan 

LSB pada byte citra cover 

Kembalikan deretan byte menjadi 

pixel, simpan dalam satu citra 

stego 

Selesai 

- Input Citra Cover 

- Input File Pesan      
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2.4.2 Proses Ekstrasi (Dekripsi) LSB Pesan dari Citra Digital  

Berikut proses ekstraksi LSB dari citra digital : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Flowchart proses ekstraksi LSB 
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2.5 Citra Digital 

2.5.1 Pengertian Citra Digital 

Citra adalah kumpulan pixel-pixel yang disusun dalam larik dua dimensi. Pixel 

(0,0) terletak pada sudut kiri atas pada citra, indeks X bergerak ke kanan dan indeks Y 

bergerak ke bawah. Citra digital dapat diartikan juga sebagai fungsi dua variabel, f(x,y), 

dimana x dan y adalah koordinat spasial dan nilai f(x,y) adalah intensitas citra pada 

koordinat tersebut, hal tersebut diilustrasikan pada Gambar 2.8. Teknologi dasar untuk 

menciptakan dan menampilkan warna pada citra digital berdasarkan pada penelitian 

bahwa sebuah warna merupakan dari tiga warna dasar yaitu merah, hijau dan biru (Red, 

Green, Blue / RGB). (Gameliarana, 2016:7) 

 

Gambar 2.8 Koordinat Spasial dan Nilai f(x,y) 

(Gameliarana, 2016:7) 

2.5.2 Pengolahan Citra (image processing) 

Pengolahan citra adalah pemrosesan citra, khususnya dengan menggunakan 

komputer, menjadi citra yang kualitas lebih baik. Pengolahan citra bertujuan 

memperbaiki kualitas citra agar mudah ditafsirkan oleh manusia atau komputer. Teknik-

teknik pengolahan citra mentransformasikan citra menjadi citra lain.  Maksudnya adalah 

citra dan keluarannya juga citra, namun citra keluaran mempunyai kualitas lebih baik 

dari pada citra masukan. Di dalam steganografi citra keluaran yang dimaksud adalah 

stegotext atau stego-object.  
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  Citra  Citra  

 

Gambar 2.9 Bagan Pengolahan Citra 

Berikut tahapan-tahapan pengolahan citra : (Gameliarana, 2016:7) 

a. Akusisi Citra 

Pengambilan data dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai 

media seperti kamera analog, kamera digital, handycamp dan lain-lain. 

Citra yang dihasilkan belum tentu data digital, sehingga perlu 

didigitalisasi. 

b. Peningkatan kualitas citra 

Pada tahap ini dikenal dengan pre-processing dimana dalam 

meningkatkan kualitas citra dapat meningkatkan kemungkinan dalam 

keberhasilan pada tahap pengolahan citra digital berikutnya. 

c. Segmentasi citra 

Segmentasi bertujuan untuk memilih dan memisahkan suatu objek dari 

keseluruhan citra. Segmentasi terdiri dari downsampling, penapisan dan 

deteksi tepian. Tahap downsampling merupakan proses untuk menurunkan 

jumlah pixel dan menghilangkan sebagian informasi dari citra. Dengan 

resolusi citra yang tetap, downsampling menghasilkan ukuran citra yang 

lebih kecil. Tahap segmentasi selanjutnya adalah penapisan dengan filter 

median, berfungsi untuk menghilangkan derau yang biasa muncul pada 

frekuensi tinggi pada spektrum citra. Pada penapisan dengan media dengan 

filter median, gray level citra pada setiap pixel digantikan dengan nilai 

median gray level pada pixel yang terdapat pada window filter. Tahap yang 

terakhir pada proses segmentasi yaitu deteksi tepian. Pendeteksi tepi ini 

dirancang untuk merepresentasikan sebuah tepian yang ideal, dengan 

ketebalan yang diinginkan. Secara umum, proses segmentasi sangat 

penting dan secara langsung akan menentukan keakurasian sistem dalam 

proses identifikasi iris mata. 

 

 

Pengolahan 

Citra 
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d. Representasi dan uraian  

Representasi mengacu pada data konversi dari hasil segmetasi ke 

bentuk yang sesuai untuk proses pengolahan pada komputer. Hal pertama 

yang dilakukan pada tahap ini adalah data yang akan diproses dalam 

batasan-batasan atau daerah yang lengkap. Batas representasi digunakan 

ketika penekanannya pada karakteristik dalam, sebagai contoh tekstur. 

Setalah data  direpresentasikan ke bentuk tipe yang lebih sesuai, tahap 

selanjutnya adalah menguraikan data. 

e. Pengenalan dan interpretasi 

Pengenalan pola tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan citra 

dengan suatu kualitas tertentu, tetapi juga untuk mengklasifikasikan 

bermacam-macam citra. Dari sejumlah citra diolah sehingga citra dengan 

ciri yang sama akan dikelompokkan pada suatu citra tertentu. Interpretasi 

meliputi penekanan dalam mengartikan objek yang dikenali. 

 

2.5.3 Perbandingan File Gambar BMP (Bitmap) dengan JPEG 

a) File BMP 

Bitmap adalah representasi dari citra grafis yang terdiri dari susunan titik (pixel) 

yang tersimpan di memori komputer. Nilai setiap titik diawali oleh satu bit data (untuk 

gambar hitam putih) atau lebih (untuk gambar berwarna). Kerapatan titik-titik tersebut 

dinamakan resolusi, yang menunjukkan seberapa tajam gambar ini ditampilkan, 

ditunjukkan dengan jumlah baris dan kolom. Tipe file BMP umum digunakan pada 

sistem operasi Windows dan OS/2. Kelebihan tipe file BMP adalah dapat dibuka oleh 

hampir semua program pengolah gambar. Baik file BMP yang terkompresi maupun 

tidak terkompresi, file BMP memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pada tipe-tipe 

yang lain. 

Adapun beberapa penggunaan file BMP yaitu sebagai  berikut : 

 Desktop background pada windows. 

 Sebagai gambar sementara yang akan di edit ulang tanpa menurunkan 

kualitasnya. 

File BMP tidak cocok digunakan untuk : 

 Web atau blog, perlu dikonversi ulang menjadi JPEG, GIF, atau PNG. 
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 Disimpan di harddisk/flashdisk tanpa di ZIP/RAR, kecuali space 

memungkinkan untuk menyimpan file dalam ukuran yang besar. 

 

b) File JPEG 

Tipe file JPEG sangat sering digunakan untuk web atau blog. File JPEG 

menggunakan teknik kompresi yang menyebabkan kualitas gambar menurun (losssi 

compression). Setiap kali menyimpan ke tipe JPEG dari tipe lain, ukuran gambar 

biasanya mengecil, tapi kualitasnya turun dan tidak dapat dikembalikan lagi. Ukuran 

file BMP dapat menurun menjadi sepersepuluhnya setelah dikonversi menjadi JPEG. 

Meskipun dengan penurunan kulitas gambar, pada gambar-gambar tertentu (contohnya 

pemandangan), penurunan kualitas gambar hampir tidak terlihat mata. 

 Penggunaan yang cocok untuk file JPEG yaitu : (Try Ismardiko, 2012:4) 

 Gambar yang memiliki banyak warna, seperti foto wajah dan 

pemandangan. 

 Gambar yang memiliki gradient, seperti perubahan warna yang perlahan-

lahan dari merah ke biru. 

 Penggunaan yang tidak cocok untuk file JPEG yaitu : 

 Gambar yang hanya memiliki warna sedikit, seperti kartun atau komik. 

 Gambar yang memiliki ketegasan garis, seperti logo.  
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2.6 ASCII (American Standart Code for Information Interchange) 

Kode standar Amerika untuk pertukaran informasi atau ASCII merupakan suatu 

standar dalam kode huruf dan symbol seperti Hex atau Unicode tetapi ASCII lebih 

bersifat umum, contohnya 124 adalah untuk karakter “|”, selalu digunakan oleh 

computer dan alat komunikasi lain untuk menunjukkan teks. Kode ASCII sebenarnya 

memiliki komposisi bilangan biner sebanyak 8 bit. Dimulai dari 00000000 sampai 

11111111. Total kombinasi yang dihasilkan sebanyak 256, dimulai dari kode 0 hingga 

255 dalam sistem bilangan desimal. Berikut tabel ketentuan ASCII : 
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Tabel 2.2 ASCII 

(Referensi : https://alhakim.info/2012/11/07/tabel-kode-ascii) 

 

 

 



22 
 

2.7 C# dan .NET Framework 

C# merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang 

dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari inisiatif kerangka .NET Framework. 

Bahasa pemrograman ini dibuat berbasiskan bahasa C++ yang telah dipengaruhi oleh 

aspek-aspek ataupun fitur bahasa yang terdapat pada bahasa-bahasa pemrograman 

lainnya seperti Java, Delphi, Visual Basic, dan lain-lain) dengan beberapa 

penyederhanaan. Menurut standar ECMA-334 C# Language Specification, nama C# 

terdiri atas sebuah huruf Latin C (U+0043) yang diikuti oleh tanda pagar yang 

menandakan angka # (U+0023). Tanda pagar # yang digunakan memang bukan tanda 

kres dalam seni musik (U+266F), dan tanda pagar # (U+0023) tersebut digunakan 

karena karakter kres dalam seni musik tidak terdapat di dalam keyboard standar. 

StandarEuropean Computer Manufacturer Association (ECMA) mendaftarkan 

beberapa tujuan desain dari bahasa pemrograman C#, sebagai berikut: (Gameliarana, 

2016:27) 

a. Bahasa pemrograman C# dibuat sebagai bahasa pemrograman yang bersifat 

bahasa pemrograman general-purpose (untuk tujuan jamak), berorientasi objek, 

modern, dan sederhana. 

b. Bahasa pemrograman C# ditujukan untuk digunakan dalam mengembangkan 

komponen perangkat lunak yang mampu mengambil keuntungan dari 

lingkungan terdistribusi. 

c. Portabilitas programmer sangatlah penting, khususnya bagi programmer yang 

telah lama menggunakan bahasa pemrograman C dan C++. 

d. Dukungan untuk internasionalisasi (multi-language) juga sangat penting. 

e. C# ditujukan agar cocok digunakan untuk menulis program aplikasi baik dalam 

sistem klien-server (hosted system) maupun sistem embedded (embedded 

system), mulai dari perangkat lunak yang sangat besar yang menggunakan 

sistem operasi yang canggih hingga kepada perangkat lunak yang sangat kecil 

yang memiliki fungsi-fungsi terdedikasi. 

f. Meskipun aplikasi C# ditujukan agar bersifat ekonomis dalam hal kebutuhan 

pemrosesan dan memori komputer, bahasa C# tidak ditujukan untuk bersaing 

secara langsung dengan kinerja dan ukuran perangkat lunak yang dibuat dengan 

menggunakan bahasa pemrograman C dan bahasa rakitan. 
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g. Bahasa C# harus mencakup pengecekan jenis (type checking) yang kuat, 

pengecekan larik (array), pendeteksian terhadap percobaan terhadap 

penggunaan Variabel-variabel yang belum diinisialisasikan, portabilitas kode 

sumber, dan pengumpulan sampah (garbage collection) secara otomatis. 

 

2.7.1  Editor C# 

Berikut beberapa editor yang bisa digunakan, dimana editor-editor ini mempunyai 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Editor-editor tersebut antara lain: 

(Gameliarana, 2016:25) 

1. Notepad 

Microsoft Notepad telah banyak digunakan sebagai editor berbasis teks untuk 

menulis berbagai macam bahasa pemrograman, termasuk C#. Namun terdapat 

beberapa alasan notepad tidak direkomendasikan untuk digunakan sebagai editor 

untuk membuat aplikasi dengan C#, yaitu: 

 File-file C# disimpan dengan extension “.cs”. Jika tidak hati-hati dalam 

menyimpan file C# di notepad, maka tidak menutup kemungkinan file 

tersebut akan menjadi “.cs.txt”. 

 Notepad tidak dapat menampilkan nomor baris, hal ini akan menyulitkan 

pada saat mendebug dari kemungkinan error yang ada yang memberikan 

informasi di baris mana error tersebut terjadi. 

 Notepad tidak dapat melakukan automatic indenting (tab secara otomatis) 

sehingga kita harus melakukannya secara manual. 

Meskipun demikian, notepad masih bisa digunakan sebagai editor untuk 

membuat aplikasi-aplikasi C# sederhana dan kecil dengan tetap 

memperhatikan beberapa permasalahan diatas. 

2. Visual Studio 6 

Salah satu keuntungan menggunakan editor khusus pemrograman (seperti 

Microsoft Visual C++) adalah adanya syntax highlighting, yang memudahkan pada 

saat membaca dan menganalisis kode-kode program. Namun, karena visual studio 6 

ini dibuat sebelum adanya bahasa C#, maka untuk memodifikasi setting editor 

tersebut agar dapat menampilkan syntax highlighting C#. 
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3. Visual Studio.NET 

Visual Studio.NET merupakan editor yang paling ideal untuk membuat aplikasi 

berbasis Framework.NET, termasuk aplikasi dengan bahasa C#. Di dalam modul ini, 

semua kode program akan ditulis dengan menggunakan Visual Studio.NET 2005. 

Dengan editor ini, maka dapat memanfaatkan kemampuan C# secara maksimal. 

Editorini tidak hanya menyediakan berbagai macam tools dan wizard untuk 

membuat aplikasi C#, tetapi juga termasuk fitur-fitur produktif seperti IntelliSense 

dan bantuan yang dinamis. Dengan IntelliSense, dalam mengetik nama sebuah 

namespace atau nama class, maka anggota dari namespace atau class akan muncul 

secara otomatis sehingga tidak perlu lagi mengingat anggota dari semua namespace 

atau semua class yang digunakan. 

4. Editor-editor lainnya 

 

Selain editor-editor diatas, masih banyak editor lain yang dapat digunakan untuk 

membuat aplikasi dengan C# seperti Visual SlickEdit dari MicroEdge, WebMatrix untuk 

aplikasi C# berbasis web, editor text seperti UltraEdit, Macromedia Homesite, dan 

sebagainya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode 

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penulisan ini secara umum 

didasarkan pada konsep pengembangan aplikasi. Penulis memulai penelititan dengan 

pendekatan perancangan (desain), yang terdiri dari perancangan koding (dengan 

flowchart). Selanjutnya, penulis melanjutkan penelitian pada proses penulisan listing 

program, untuk penulisan program penulis menggunakan Microsoft Visual Studio (C#). 

Tahap selanjutnya, penulis melakukan testing dan implementasi aplikasi, dengan 

beberapa eksperimen. Pada eksperimen yang dilakukan, penulis menggunakan satu 

sampel uji berupa gambar dan beberapa file teks dengan ukuran yang berbeda. 

Eksperimen- eksperimen yang dilakukan pada program steganografi ini bertujuan untuk 

mengetahui ukuran file gambar sebelum dan sesudah disisipkan teks dengan 

menggunakan metode LSB. 

3.2 Alat dan Bahan 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan alat dan bahan sebagai 

berikut : 

 Laptop Dual core 1.7 GHz 

 Memory 2 Gbyte dan Hardisk 500 Gbyte 

 Sistem operasi Windows10 64 bit 

 Software Microsoft Visual Studio   

3.3 Prosedur Proses Penelitian 

Adapun tahapan demi tahapan yang dilakukan penulis pada saat melakukan 

penelitian tugas akhir ini, seperti kegitan sebelum penelitian dan tahapan pada saat 

penelitian berlangsung. 
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3.3.1 Sebelum Penelitian 

  Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data sebelum 

penyusunan tugas akhir ini sebagai berikut : 

a. Studi Pustaka 

Dengan metode ini, penulis mencari informasi apa saja yang berkaitan 

dengan steganografi melalui buku-buku referensi dan mencari melalui berbagai 

situs di internet yang berkaitan, sehingga penulis dapat mengumpulkan data dan 

informasi yang diinginkan. 

b. Studi literatur 

Penulis mencoba mencari perbandingan dengan studi sejenis dari 

beberapa penulisan di beberapa karya ilmiah, seperti jurnal dan skripsi. 
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3.3.2 Selama Penelitian Berlangsung 

Diagram alir penelitian 
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   Ya 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 
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3.4 Metode Perancangan Sistem 

Metode perancangan sistem yang akan dipakai adalah dengan menggunakan 

metode diagram alir (flowchart). Diagram alir ini akan menjelaskan proses dari 

prosedur yang terjadi pada aplikasi dengan simbol-simbol tertentu sehingga dapat 

menggambarkan algoritma yang terjadi. Dengan penggunaan flowchart memungkinkan 

penggambaran keseluruhan dari pengambilan data awal hingga dihasilkan keluaran 

yang diinginkan. Blok diagram dari program implementasi secara umum dengan 

menggunakan Teknik Least Significant Bit yang diperlihatkan pada gambar 3.1. 

  

  

  

          

 

  

 

   

  

 

 

 

Gambar 3.2 Implementasi secara umum Steganografi  
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3.4.1 Diagram alir program penyisipan teks Kedalam gambar 

 Diagram alir penyisipan teks ke dalam gambar dengan menggunakan Teknik 

Least Singificant Bit pada perangkat lunak steganografi dapat dijabarkan dalam diagram 

alir pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Flowchart penyisipan (enkripsi) teks ke dalam gambar 
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Pada proses penyisipan (enkripsi) teks ke dalam gambar, gambar yang telah dipilih, 

nilai pixel citra (cover-image) akan dikonversikan ke biner (8-bit). Setelah itu 

memasukan atau memilih file teks (plaintext) yang akan disisipkan. Setalah proses 

embedding selesai maka sistem akan menghitung daya tampung maksimal citra, jika 

plaintext melebihi kapasitas kemampuan dari cover-image maka sistem akan menolak 

untuk melanjutkan dan meminta untuk mengurangi jumlah pesan. Jika cover-image 

mampu menampung maka proses melanjutkan mengkonversi nilai biner chiper-text 

(stego-image) ke nilai desimal dan dilanjutkan konversi nilai desimal ke nilai pixel dan 

akhirnya menyimpan (save) file cover-image yang sudah disisipi pesan (chiper-text). 
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3.4.2 Diagram alir program ekstraksi teks yang terdapat pada gambar 

Diagram alir pengekstrakan teks yang ada pada gambar dapat dijelaskan pada 

Gambar 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Flowchart untuk proses pengekstrakan teks yang ada dalam gambar. 
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Pada proses ekstraksi (dekripsi) teks yang terkandung di dalam stego-image dipilih 

dan nilai pixel citra (stego-image) akan dikonversi ke biner (8-bit) dan dilanjutkan 

dengan membangkitkan pseudo-number Vigenere Cipher. Selanjuntnya mengambil nilai 

bit terakhir (LSB) di tiap pixelnya, dan nilai biner dikonversi dari biner ke desimal dan 

pesan(plain-text) ditampilkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


