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Abstract – This research represents a steganography 

technique using 2LSB method to insert a secret message into a 

video. Every 2 bits of the secret message are embedded into the 

RGB pixel values of the cover frames respectively. A linear 

congruential generator algorithm works as a steganography 

key to determine the order of the cover frame to be inserted 

secret message. The proposed method is tested based on general 

steganography criteria including imperceptibility, fidelity and 

recovery. Imperceptibility test result show 86.67% of the 30 

respondents answered no change in video after inserted text 

message and 46.67% for image message. Testing fidelity for 

each video inserted message using PSNR calculation produces 

a value above 87dB. Testing recovery for each message after 

extraction using PSNR calculation produces an infinity value. 

Computational time is also measured and the results show the 

size of the secret message and the video cover affect the 

computational time required. 

Key words: Video Steganography, Linear Congruential 

Generator (LCG), 2-LSB. 

I. PENDAHULUAN 

Saat ini informasi sudah menjadi kebutuhan mendasar 

dan hal penting bagi semua orang. Sangat pentingnya nilai 

sebuah informasi menyebabkan informasi kerap diinginkan 

hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu. Agar 

informasi dapat tersampaikan hanya pada penerima pesan 

tersebut, informasi yang ada diharuskan memiliki suatu 

tingkat keamanan data sehingga kerahasiaannya dapat 

terjamin, dimana tidak boleh ada pihak lain yang 

mengetahui isi dari informasi tersebut selain pengirim dan 

penerima. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan 

untuk mengamankan informasi, salah satunya yaitu teknik 

steganografi. Steganografi adalah sebuah seni atau ilmu 

menyamarkan data atau pesan tersembunyi sehingga bukan 

saja pesan itu sulit dibaca isinya tetapi keberadaan pesan 

rahasia itu sendiri juga sulit dideteksi [1]. 

Pada penelitian ini dilakukan penyisipan pesan rahasia 

teks dengan format “TXT” dan pesan citra dengan format 

“PNG” pada video digital dengan format “AVI” 

menggunakan metode 2LSB (2 Least Significant Bit). 

Penyisipan pesan rahasia dengan metode 2LSB artinya 

setiap 2 bit dari pesan rahasia akan disisipkan pada 1 nilai 

pixel RGB frame cover. Pesan rahasia disisipkan pada 

frame cover terpilih yang telah diurutkan berdasarkan 

bilangan acak yang dibangkitkan oleh algoritma LCG 

(Linear Congruential Generator). Untuk membangkitkan 

bilangan acak, dibutuhkan masukan berupa nilai a dan c 

sebagai kunci dari steganografi yang dibangun. Pesan 

rahasia yang telah disisipkan pada video cover 

menghasilkan video stego dengan format uncompressed 

AVI. 

Kemampuan metode 2LSB dalam menyisipkan dan 

mengekstraksi pesan diuji berdasarkan kriteria 

steganografi secara umum (imperceptibility, fidelity dan 

recovery) dan waktu komputasi. Pengujian 

imperceptibility dilakukan dengan meminta 30 responden 

untuk melihat perbedaan antara video cover dan video 

stego dan mengisi kuesioner terkait perbedaan tersebut. 

Untuk pengujian fidelity dilakukan dengan menghitung 

nilai MSE dan PSNR antara video cover dan video stego. 

Tidak jauh berbeda dengan pengujian fidelity, pengujian 

recovery dilakukan dengan menghitung nilai MSE dan 

PSNR dari pesan sebelum disisipkan dan sesudah 

diekstraksi. Waktu komputasi penyisipan pesan pada 

video juga diuji dan hasilnya menunjukkan ukuran dari 

pesan rahasia dan video cover mempengaruhi waktu 

komputasi yang dibutuhkan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Penelitian tentang steganografi sudah banyak 

dilakukan, namun pengembangan masih perlu dilakukan 

karena masih terdapat kekurangan pada penelitian 

sebelumnya. Pada penelitian yang berjudul “Perancangan 

dan Implementasi Aplikasi Steganografi Citra Digital 

dengan Metode 2LSB” dilakukan uji coba penyisipan file 

teks pada file citra dengan format PNG, BMP dan TIFF 

menggunakan metode 2LSB. Penggunaan metode 2LSB 

dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan 

dalam penyisipan pesan [2]. File video memiliki kapasitas 

penyimpanan yang lebih besar dari file citra sehingga 

dapat diimplementasikan suatu steganografi pada video 

digital dengan metode 2LSB. 

Pada penelitian yang berjudul “Implementasi 

Steganografi untuk Penyembunyian Pesan pada Video 

dengan Metode LSB” dilakukan uji coba penyisipan pesan 

menggunakan metode LSB pada file video dengan format 

AVI. Algoritma blowfish digunakan sebagai kunci 

steganografi untuk proses enkripsi pesan [3]. Kunci 

steganografi tidak hanya dapat digunakan untuk proses 

enkripsi pesan, tetapi dapat juga digunakan untuk 

menentukan letak pesan tersebut. Misalnya pada 



steganografi video, pesan yang disisipkan dapat ditentukan 

letaknya pada frame tertentu berdasarkan bilangan acak 

yang dibangkitkan menggunakan algoritma LCG. 

Pada penelitian yang berjudul “An Analysis of LSB 

Technique in Video Steganography using PSNR and MSE” 

dilakukan analisa metode LSB dalam menyisipkan pesan 

teks pada steganografi video menggunakan parameter 

pengujian MSE, PSNR dan RMSE. Setiap 1 karakter pesan 

akan disisipkan pada 1 frame cover video, dimulai dari 

frame pertama dan akan terus berlanjut hingga seluruh 

karakter pesan telah disisipkan [4]. Skema penyisipan 

tersebut menyebabkan daya tampung video menjadi kecil 

karena 1 karakter (8 bit) pesan teks hanya dapat disisipkan 

pada 8 pixel sebuah frame video. Sehingga untuk 

meningkatkan daya tampung video dapat 

diimplementasikan metode 2LSB dengan skema 

penyisipan pesan pada seluruh pixel sebuah frame video. 

A. Steganografi 

Kata steganografi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu 

steganos yang berarti tersembunyi atau terselubung dan 

graphein yang berarti tulisan [1]. Jadi secara keseluruhan 

steganografi adalah tulisan yang disembunyikan atau dapat 

diartikan sebagai seni menyembunyikan pesan dalam suatu 

data tanpa mengubah data yang ditumpanginya tersebut 

sehingga data yang ditumpanginya sebelum dan setelah 

proses penyembunyian hampir terlihat sama. 

Steganografi secara umum adalah Teknik 

menyembunyikan data rahasia ke dalam suatu media 

sehingga selain orang yang dituju, keberadaannya tidak 

akan disadari oleh orang lain. Keberadaan pesan 

steganografi adalah rahasia. Adapun tujuan dari 

steganografi adalah untuk merahasiakan atau 

menyembunyikan keberadaan dari sebuah pesan 

tersembunyi atau sebuah informasi. 

B. Kriteria Steganografi 

Terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan 

dalam penyembunyian data [5]: 

1. Fidelity 

mutu citra penampung tidak jauh berubah setelah data 

rahasia disisipkan dan masih terlihat dengan baik. 

2. Imperceptibility 

Keberadaan pesan rahasia tidak dapat dipersepsi oleh 

inderawi. Ketika pesan rahasia telah disisipkan ke 

dalam citra, maka citra yang telah disisipi oleh pesan 

dan citra aslinya tidak dapat dibedakan oleh mata. 

 

3. Recovery 

Pesan yang disembunyikan harus dapat diungkap 

kembali. Karena tujuan steganografi adalah 

penyembunyian data, maka pesan rahasia yang telah 

disisipkan ke dalam suatu citra harus dapat diambil 

kembali untuk digunakan lebih lanjut. 

C. Metode 2LSB 

Metode 2LSB merupakan modifikasi dari metode LSB 

yang umumnya digunakan untuk menyembunyikan pesan 

rahasia pada media lain. Apabila pada metode LSB 

mengganti bit akhir (bit ke-8) dari tiap pixel maka pada 

2LSB akan mengganti bit ke-7 dan ke-8. Sebagai contoh 9 

buah pixel citra digital dijadikan sebagai medium pesan 

teks rahasia adalah karakter T dengan nilai RGB seperti 

pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Citra sebelum disisipkan 2LSB. 

Karakter T dalam biner adalah 01010100, maka dengan 

menggunakan metode 2LSB akan dihasilkan citra dengan 

urutan bit akhir seperti pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Citra setelah disisipkan 2LSB. 

Penerapan metode 2LSB di atas dapat meningkatkan 

kapasitas penyimpanan metode LSB. Hal tersebut 

dikarenakan jumlah bit yang digunakan dalam penyisipan 

pesan lebih banyak, yaitu dua bit terakhir (bit ke-7 dan bit 

ke-8). 

D. Algoritma LCG (Linear Congruential Generator) 

LCG (Linear Congruential Generator) merupakan 

algoritma yang digunakan untuk membangkitkan bilangan 

acak dengan distribusi acak dengan distribusi uniform. 

Bilangan acak adalah sebuah bilangan yang dihasilkan dari 

sebuah proses, yang keluarannya tidak dapat diprediksi dan 

secara berurutan tidak dapat dihasilkan bilangan yang 

sama. bentuk persamaan algoritma LCG sebagai berikut: 

 𝑿𝒏+𝟏  = ( 𝒂𝑿𝒏 + 𝒄) 𝒎𝒐𝒅 𝒎 (𝟏) 

dengan: 

- Xn+1  = bilangan acak ke-(n+1) dari barisan bilangan 

  acak, 

- Xn = bilangan acak ke n, 

- a = konstanta pengali, 

- c = konstanta kenaikan, dan 

- m = konstanta modulus. 
Persamaan (1) memiliki nilai awal X0 sebagai kunci 

pembangkit atau umpan (seed). X0 merupakan bilangan 

bulat lebih besar atau sama dengan nol dan lebih kecil dari 

m. LCG mempunyai periode tidak lebih besar dari m dan 

akan mempunyai periode penuh jika memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

1. fpb (c, m) = 1, 

2. (a - 1) dapat dibagi dengan semua faktor prima dari 

m, 

3. (a - 1) adalah kelipatan 4 jika m adalah kelipatan 4, 

4. m > maks (a, c, X0), dan 

5. a > 0, c > 0. 

Algoritma LCG mempunyai periode yang tidak lebih 

besar dari modulus (m), modulus merupakan ambang batas 

maksimum dalam pengacakan bilangan. Semakin banyak 

frame dalam sebuah video, maka semakin besar juga 

periodik LCG yang dapat dibangkitkan [6]. 



E. AVI (Audio Video Interleave) 

AVI (Audio Video Interleave) adalah format file 

multimedia yang diperkenalkan oleh Microsoft pada bulan 

November 1992. File AVI dapat mengandung data audio 

dan video dalam suatu media, yang memungkinkan audio 

dan video dimainkan bersamaan. File AVI menggunakan 

Resource Interchange File Format (RIFF), yaitu format 

wadah file generik untuk menyimpan data dalam blok-blok 

yang ditandai. Data video/audio dalam file AVI dapat 

dikompresi ke dalam berbagai format kompresi, seperti 

Full Frame (Uncompressed), Intel Real Time (Indeo), 

Cinepak, Motion JPEG, VDOWave, ClearVideo / 

RealVideo dan sebagainya. Sebuah file AVI dibagi menjadi 

dua blok perintah dan satu blok opsional. Bagian pertama 

blok pada AVI diidentifikasi dengan tag “hdrl”. Blok ini 

merupakan file header dan mengandung metadata tentang 

video, seperti lebar, tinggi, dan laju frame. Bagian kedua 

blok diidentifikasi dengan tag “movi”. Blok ini 

mengandung data audio atau visual yang membangun film 

AVI. Blok opsional ketiga diidentifikasi dengan tag “idx1” 

yang menunjukkan indeks alamat-alamat fisik blok data. 

Struktur berkas AVI secara keseluruhan ditunjukkan pada 

Gambar 3 [7]. 

 
Gambar 3. Struktur berkas AVI. 

F. Perhitungan MSE dan PSNR 

Kualitas citra yang telah disisipi pesan rahasia akan 

terlihat tidak jauh berbeda dengan citra aslinya. Dalam 

suatu pengembangan dan pengolahan citra diperlukan 

perbandingan antara citra asli dengan citra hasil penyisipan. 

Untuk mengetahui perbandingan kualitas citra asli dan 

sesudah disisipi pesan digunakan beberapa parameter. Dua 

parameter yang paling umum digunakan adalah Mean 

Square Error (MSE) dan Peak Signal to Noise Ratio 

(PSNR). MSE adalah nilai error kuadrat rata-rata antar citra 

asli (cover-image) dengan citra hasil penyisipan (stego 

image). Semakin besar nilai MSE, maka semakin besar 

perbedaan citra asli dengan citra hasil penyisipan. MSE 

antara kedua citra tersebut didefinisikan dengan Persamaan 

(2). 

 

𝑴𝑺𝑬 =  
𝟏

𝒎𝒏
∑ ∑[𝒇(𝒊, 𝒋)

𝒏−𝟏

𝒋=𝟎

𝒎−𝟏

𝒊=𝟎

− 𝒈(𝒊, 𝒋)]𝟐 

(𝟐) 

dengan: 

- 𝑀𝑆𝐸 = Nilai Mean Square Error citra  

  steganografi, 

- 𝑚  =  jumlah baris pixel citra, 

- 𝑛  =  jumlah kolom pixel citra, 

- 𝑖  =  indeks dari baris, 

- 𝑗  =  indeks dari kolom, 

- 𝑓  =  data matriks dari citra cover, dan 

- 𝑔  = data matriks dari citra stego. 

Nilai MSE yang didapatkan selanjutnya akan 

digunakan untuk menentukan nilai PSNR. PSNR 

merupakan perbandingan antara nilai maksimum dari 

sinyal yang diukur dengan besarnya derau yang 

berpengaruh pada sinyal tersebut. secara matematis 

dirumuskan dengan Persamaan (3). 

 
𝑷𝑺𝑵𝑹 = 𝟐𝟎 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 (

𝑴𝑨𝑿𝑰

√𝑴𝑺𝑬
) (𝟑) 

dengan: 

- 𝑃𝑆𝑁𝑅 = Nilai Peak Signal to Noise Ratio (dB), 

- 𝑀𝐴𝑋𝐼 = Nilai pixel maksimum dari citra, dan 

- 𝑀𝑆𝐸 = Nilai perhitungan MSE. 

Semakin rendah nilai MSE artinya nilai kerusakan citra 

semakin kecil. Semakin rendah nilai tersebut maka nilai 

PSNR yang dihasilkan semakin besar, yang artinya 

semakin baik kualitas citra steganografi yang dihasilkan. 

Sehingga meminimalkan MSE adalah tujuan untuk 

mengoptimalkan PSNR. Standar nilai PSNR kualitas 

gambar dan video yang baik yaitu diantara 30 dan 50 dB 

[8]. 

III. METODE PENELITIAN 

A. Struktur Penyimpanan Pesan 

Struktur penyimpanan pesan harus dibuat dengan 

sebuah ketentuan agar pesan yang disisipkan ke dalam 

video dapat diambil kembali dengan benar. Pada penelitian 

ini, digunakan struktur penyimpanan yang dapat dilihat 

pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Struktur penyimpanan bit pesan. 

Struktur penyimpanan pesan dibagi menjadi dua yaitu 

pada frame ke-1 berisikan informasi ukuran dan panjang 

pesan dan pada frame lainnya sebagai penampung isi 

pesan. sehingga pada proses ekstraksi, ukuran pesan pada 

frame ke-1 diambil terlebih dahulu untuk mengetahui 

jumlah pesan yang akan diekstraksi. 

B. Perhitungan Kapasitas Penyimpanan Maksimum 

Besar ukuran pesan yang dapat disimpan video 

ditentukan dari resolusi video, jumlah frame, metode 

embedding dan jumlah elemen warna yang digunakan dari 

setiap pixel. Setiap pixel terdiri atas tiga warna. Ketiga 

warna tersebut adalah red, green dan blue.  Pada penelitian 

ini digunakan 3 elemen warna dari setiap pixel dengan 

metode embedding 2LSB sehingga setiap pixel akan 

menyimpan dua bit data pesan. kapasitas maksimal pesan 



yang dapat disisipkan ke dalam video menggunakan 

metode embedding 2LSB dapat dihitung dengan 

menggunakan Persamaan 4. 

𝑲𝒂𝒑𝒔𝑽𝒊𝒅 =  
𝑱𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆 × 𝑹𝒆𝒔𝒐𝑽𝒊𝒅 × 𝟑 × 𝟖

𝟐 
 (𝟒) 

dengan: 

KapsVid : Kapasitas bit maksimal pesan yang dapat 

  disisipkan dalam video. 

Jframe : Frame rate per second (Fps) × durasi video 

  (dalam detik). 

ResoVid : Panjang frame dalam pixel × lebar frame 

  dalam pixel. 

2 : Konstanta yang menunjukkan jumlah bit  

  pesan yang dapat disisipkan dalam 1 pixel. 

3 : Konstanta yang menunjukkan 3 elemen warna 

yang digunakan. 

8 : Konstanta yang menunjukkan jumlah bit 

dalam 1 byte. 

Contoh penyisipan pesan pada video berdurasi 10 detik 

dengan 60 frame per second dan memiliki resolusi 640px 

× 480px akan mempunyai daya tampung sebesar: 

Resolusi video = 640 × 480 = 307.200 

Jumlah frame = 60 × 10 = 600 

Kapasitas video = (600 × 307.200 × 3 × 8) / 2 

 = 2.211.840.00 / 8 

 = 276.480.000 bytes 

C. Rancangan Algoritma 

Secara garis besar jalannya aplikasi pada penelitian ini 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu proses penyisipan 

(embedding) dan proses ekstraksi pesan rahasia 

(extraction). Hubungan kedua proses tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

Penyisipan dengan 
Algoritma Encoding 

Pesan 
Rahasia

Kunci

Video Cover

Video Stego
Ekstraksi dengan 

Algoritma Decoding

Kunci

Pesan 
Rahasia

 
Gambar 5. Hubungan proses sisip dan ekstrak. 

Jalannya aplikasi dimulai dari menyiapkan pesan 

rahasia yang akan disisipkan, video cover sebagai media 

penyisipan dan kunci untuk menentukan frame cover. 

Proses penyisipan dapat dilakukan saat ketiga parameter 

tersebut terpenuhi. Kemudian video cover diekstraksi 

menjadi frame-frame dan dilakukan proses penyisipan 

pesan rahasia ke frame cover terpilih dengan algoritma 

encoding 2LSB. Setelah proses penyisipan. Frame-frame 

tersebut dibentuk kembali menjadi video stego dan 

disimpan dalam penyimpanan internal komputer. 

Pada proses ekstraksi, dibutuhkan masukkan berupa 

video stego dan kunci untuk mendapatkan frame stego. 

Video stego diekstraksikan kembali menjadi frame-frame. 

Jika kunci yang digunakan benar maka didapatkan frame 

stego dan jika kunci yang digunakan salah maka didapatkan 

frame non stego. Kemudian frame stego akan diekstraksi 

dengan algoritma decoding 2LSB. Setelah ekstraksi frame 

stego selesai, maka didapatkan pesan rahasia yang telah 

disisipkan. 

D. Proses Pengurutan Frame Cover 

Sebelum menyisipkan pesan rahasia ke dalam video 

cover, video cover harus diekstrak menjadi frame-frame 

terlebih dahulu. Seluruh frame tersebut merupakan frame 

cover yang akan disisipkan pesan. Penyisipan pesan 

dilakukan secara berurut pada frame cover berdasarkan 

bilangan acak yang dibangkitkan menggunakan algoritma 

LCG. Algoritma LCG membutuhkan tiga parameter untuk 

membangkitkan bilangan acak yaitu jumlah total frame 

suatu video (m), konstanta pengali (a) dan konstanta 

kenaikan (c). Ketiga parameter tersebut bertindak sebagai 

kunci pada sistem yang dibangun. Berikut merupakan 

contoh proses pengurutan frame cover. 

Misalkan data masukan yang diproses adalah sebagai 

berikut: 

- Jumlah total frame suatu video yaitu 64 frame. 

- Nilai konstanta m = 64, a = 17, c = 23 yang memenuhi 

syarat periode penuh. 

- Mensubstitusikan nilai-nilai konstanta m, a, dan c ke 

dalam Persamaan (1), akan didapat periode penuh 

dan menghasilkan bilangan acak sebanyak modulus 

(m). Hasil substitusi dapat dilihat seperti pada Tabel 

1. 

TABEL I. FRAME TERPILIH 

Nilai n dan Xn untuk a = 17, b = 23, dan m = 64 

n Xn n Xn n Xn 

0 1 22 43 44 21 

1 40 23 50 45 60 

2 63 24 41 46 19 

3 6 25 16 47 26 

4 61 26 39 48 17 

5 36 27 46 49 56 

6 59 28 37 50 15 

7 2 29 12 51 22 

8 57 30 35 52 13 

9 32 31 42 53 52 

10 55 32 33 54 11 

11 62 33 8 55 18 

12 53 34 31 56 8 

13 28 35 38 57 48 

14 51 36 29 58 7 

15 58 37 4 59 14 

16 49 38 27 60 5 

17 24 39 34 61 44 

18 47 40 25 62 3 

19 54 41 0 63 10 

20 45 42 23 64 1 

21 20 43 30 65 40 
 

- Pada saat n = m, bilangan acak X64 yang didapat akan 

bernilai sama dengan bilangan acak X0 yaitu 1, yang 



artinya barisan bilangan acak akan berulang lagi pada 

n = 64. 

- Berdasarkan hasil substitusi pada Tabel 1, frame 

cover yang akan disisipkan pesan rahasia yaitu 

sejumlah total frame suatu video yang dimulai dari X0 

sampai dengan X63. 

E. Penyisipan dengan Algoritma Encoding 

Berikut merupakan diagram alir proses penyisipan 

pesan rahasia pada video cover dengan algoritma 2LSB. 
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Gambar 6. Diagram alir penyisipan pesan. 

Pada Gambar 6 dapat dilihat proses penyisipan dimulai 

dengan memasukkan video cover sebagai media 

penyisipan dan kunci untuk menentukan frame cover. 

Video cover diekstraksi menjadi frame-frame dan dari 

seluruh frame ditentukan frame cover berdasarkan kunci 

yang dimasukkan. Kemudian frame cover diubah ke dalam 

bentuk biner. Pesan rahasia dimasukkan dan diubah 

menjadi bentuk biner untuk ditampung ke dalam variabel 

array 1 dimensi. Setelah itu dibandingkan total bit pesan 

rahasia dengan total bit frame cover, apabila total bit pesan 

rahasia lebih besar dari total bit frame cover maka sistem 

akan meminta memasukkan pesan rahasia dengan ukuran 

yang lebih kecil dari total bit frame cover. Jika sebaliknya, 

dilanjutkan ke proses baca pesan. Baca tiap 2 bit pesan 

secara berurutan dari bit awal sampai bit terakhir pesan. 

Kemudian tiap dua bit pesan tersebut akan disisipkan 

kedalam 2 bit terakhir dari pixel-pixel pada frame cover. 

Setelah sebuah pixel terisi 2 bit pesan, penyisipan 

berikutnya akan berpindah pada pixel selanjutnya dan jika 

seluruh pixel pada sebuah frame cover telah disisipkan bit 

pesan sedangkan bit pesan belum habis, maka penyisipan 

dilanjutkan pada citra atau frame terpilih berikutnya. 

Seluruh proses tersebut dilakukan hingga pesan habis. 

Setelah pesan habis, maka akan dihasilkan sebuah frame 

stego yang akan disimpan kedalam video cover. Setelah 

semua proses tersebut selesai, maka akan dihasilkan sebuah 

video stego. 

F. Ekstraksi dengan Algoritma Decoding 

Berikut merupakan diagram alir proses ekstraksi pesan 

rahasia pada video stego dengan algoritma 2LSB. 
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Mulai
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Gambar 7. Diagram alir ekstraksi pesan. 

Pada Gambar 7 dapat dilihat proses ekstraksi pesan 

dimulai dengan memasukkan video stego dan kunci untuk 

mendapatkan frame stego. Video stego diekstrak menjadi 

frame-frame dan frame-frame tersebut diekstrak dengan 

menggunakan kunci yang sama seperti pada proses 

penyisipan untuk mendapatkan frame stego. Jika kunci 

yang dimasukkan salah maka didapatkan frame non stego. 

Setelah frame diekstraksi, dilanjutkan dengan proses ubah 

frame kedalam bentuk biner. Baca 2 bit terakhir pada pixel-

pixel frame dan dua bit tersebut disimpan kedalam variabel 

array 1 dimensi. Proses tersebut dilakukan hingga terbaca 

sebanyak jumlah bit pesan yang disisipkan. Setelah itu 

variabel array yang menyimpan bit pesan rahasia 

dipisahkan tiap 8 bit dan dikonversi menjadi sebuah 

karakter untuk pesan teks dan sebuah warna untuk pesan 

citra. Jika frame stego yang menjadi masukkan proses baca 

karena kunci yang digunakan benar, maka akan dihasilkan 

pesan rahasia yang disisipkan tetapi jika frame non stego 

yang menjadi masukkan proses baca karena kunci yang 

digunakan salah maka akan menghasilkan pesan acak. 

G. Metode Pengujian 

Proses pengujian file stego dari aplikasi 

steganografi pada penelitian ini menggunakan kriteria 

steganografi secara umum sebagai acuan dasar pengujian 

dan waktu komputasi. Kriteria yang digunakan antara lain 

adalah imperceptibility, fidelity, dan recovery. Proses 

pengujian yang dapat dilakukan untuk setiap kriteria yang 

ada antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Imperceptibility, adalah kriteria yang mengukur 

kemampuan file stego untuk menyembunyikan 

keberadaan pesan rahasia tanpa dapat dipersepsi 

secara indrawi. Pengujian terhadap kriteria ini dapat 

dilakukan dengan pemeriksaan secara kasatmata 

menggunakan aplikasi pengolah kata ataupun hasil 

cetak dari file stego. Pengguna dapat melakukan 

pemeriksaan terhadap file stego dan mencari seberapa 

banyak perubahan yang dapat mengindikasikan 

keberadaan pesan rahasia. 



2. Fidelity, adalah kriteria yang mengukur mutu dari 

media penampung yang digunakan setelah disisipkan 

pesan. Pengujian kriteria ini dapat dilakukan dengan 

cara memeriksa seberapa besar perubahan yang 

dialami setelah filecover disisipkan pesan. Pengguna 

dapat membandingkan file stego dengan filecover 

sebelum disisipkan pesan atau dengan memeriksa 

perubahan yang terjadi pada properties file stego 

seperti membandingkan ukuran file stego dengan file 

asli. Pengujian kriteria ini juga dapat dilakukan 

dengan menggunakan metode perbandingan nilai 

PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) dari filecover 

sebelum dan setelah penyisipan pesan. 

3. Recovery, adalah kriteria yang mengukur kemampuan 

algoritma steganografi dalam mengungkap kembali 

pesan yang disembunyikan. Tujuan steganografi 

adalah menyembunyikan informasi, maka sewaktu-

waktu informasi yang disembunyikan ini harus dapat 

diambil kembali untuk dapat digunakan lebih lanjut 

sesuai keperluan. 

4. Waktu komputasi, pengujian ini dilakukan dengan 

mengamati waktu yang dibutuhkan untuk proses 

penyisipan dan ekstraksi pesan. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian kualitas metode steganografi dilakukan 

dengan menggunakan kriteria steganografi secara umum 

dan waktu komputasi. Bahan-bahan yang digunakan untuk 

melakukan pengujian tersebut yaitu  2 pesan teks dengan 

format TXT dan 3 pesan gambar dengan format PNG. 

Adapun daftar pesan text dan gambar yang digunakan 

dalam percobaan ini dapat dilihat pada Tabel 2. 

TABEL II. DAFTAR FILE PESAN DALAM PROSES PENGUJIAN 

No. File Pesan Jenis File Ukuran File (kb) 

1 Teks1 TXT 338 

2 Teks2 TXT 703 

3 

 

 
Lenna 

PNG 463 

4 

 

 
Peppers 

PNG 527 

5 

 

 
Baboon 

PNG 623 

Selain pesan teks dan gambar terdapat 5 file video cover 

dengan format AVI. Adapun informasi daftar file video 

cover yang digunakan dalam percobaan ini dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

 

 

 

 

TABEL III. DAFTAR FILE COVER DALAM PROSES PENGUJIAN 

No. File Cover Durasi Ukuran File (kb) 

1 

 

00:00:06 1106 

2 

 

00:00:12 2300 

3 

 

00:00:15 2787 

4 

 

00:00:12 2441 

5 

 

00:00:10 898 

A. Pengujian Imperceptibility 

Pengujian kriteria ini dilakukan dengan cara melihat 

secara kasat mata perbedaan antara video sebelum dan 

video setelah disisipkan pesan. Sebanyak 30 responden 

diminta untuk melihat perbedaan tersebut dan mengisi 

kuesioner, guna mengukur kemampuan steganografi 

dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat 

pada kuisoner adalah sebagai berikut: 

1. Secara umum apakah terdapat perbedaan signifikan 

antara video cover dan video stego? 

2. Secara spesifik apakah terdapat perubahan intensitas 

warna, kecerahan dan kontras antara video cover dan 

video stego? 

3. Apakah terdapat perubahan antara file pesan sebelum 

disisipkan dan setelah diekstraksi? 

Adapun skala likert yang digunakan: 

1 = Tidak Ada 3 = Ada  5 = Sangat Ada 

2 = Sedikit Ada 4 = Cukup Ada 

Setelah kueisoner diisi oleh responden maka 

didapatkan hasil pada Tabel 4 untuk penyisipan pesan teks 

pada video dan Tabel 5 untuk penyisipan pesan citra pada 

video. 

TABEL IV. HASIL RATA-RATA IMPERCEPTIBILITY PESAN TEKS 

No. Pertanyaan 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 

Secara umum apakah 

terdapat perbedaan 

signifikan antara video 

cover dan video stego? 

86,67% 13,33% 0% 0% 0% 

2 

Secara spesifik apakah 

terdapat perubahan 

intensitas warna, 

kecerahan dan kontras 

antara video cover dan 

video stego? 

73,33% 26,67% 0% 0% 0% 

3 

Apakah terdapat 

perubahan antara file 

pesan sebelum disisipkan 

dan setelah diekstraksi? 

100% 0% 0% 0% 0% 



 

TABEL V. HASIL RATA-RATA IMPERCEPTIBILITY PESAN CITRA 

No. Pertanyaan 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 

Secara umum apakah 

terdapat perbedaan 

signifikan antara video 

cover dan video stego? 

46,67% 53,33% 0% 0% 0% 

2 

Secara spesifik apakah 

terdapat perubahan 

intensitas warna, 

kecerahan dan kontras 

antara video cover dan 

video stego? 

33,33% 66,67% 0% 0% 0% 

3 

Apakah terdapat 

perubahan antara file 

pesan sebelum disisipkan 

dan setelah diekstraksi? 

100% 0% 0% 0% 0% 

Berdasarkan Tabel 4 dan Tabel 5 dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Perbedaan antara video cover dan video stego pada 

penyisipan pesan teks pada video hampir tidak terlihat 

perbedaannya, hal tersebut ditunjukkan dari hasil 

kuesioner yaitu 86,67% responden menjawab tidak 

ada dan 13,33% sedikit ada. Sedangkan untuk 

penyisipan pesan citra pada video, kebanyakan dari 

responden melihat sedikit perbedaan antara video 

cover dan video stego. Hal tersebut ditunjukkan dari 

hasil kuesioner yaitu 46,67% responden menjawab 

tidak ada dan 53,33% responden menjawab sedikit 

ada. 

2. Kebanyakan dari responden tidak melihat ada 

perubahan intensitas warna, kecerahan dan kontras 

antara video cover dan video stego pada penyisipan 

pesan teks pada video. Hal tersebut ditunjukkan dari 

hasil kuesioner yaitu 73,33% responden menjawab 

tidak ada dan 26,67% responden menjawab sedikit 

ada. Sebaliknya pada penyisipan pesan citra pada 

video, kebanyakan responden melihat sedikit 

perubahan intensitas warna, kecerahan dan kontras 

antara video cover dan video stego. Hasil tersebut 

ditunjukkan dari hasil kuesioner yaitu 33,33% 

responden menjawab tidak ada dan 66,67% 

responden menjawab sedikit ada. 

3. Semua responden tidak melihat ada perubahan yang 

terjadi antara file pesan teks dan citra sebelum 

disisipkan dan setelah diekstraksi. Hal tersebut 

ditunjukkan dari hasil kuesioner yaitu 100% 

responden menjawab tidak ada. 

B. Pengujian Fidelity 

Pengujian fidelity dilakukan dengan membandingkan 

ukuran file cover dan file stego, serta menghitung nilai 

MSE dan PSNR untuk mengukur mutu dari media 

penampung yang digunakan setelah disisipkan pesan. 

Proses pengujian ini menghasilkan nilai MSE dan PSNR 

yang sesuai dengan rumus pada Persamaan 2 dan 3. Hasil 

pengujian fidelity dari penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 6. 
 

 

 

TABEL VI. HASIL PENGUJIAN FIDELITY 

No. Pesan 
Video 
Cover 

Ukuran 
Cover 

(kb) 

Ukuran 
Video 

Stego (kb) 

MSE 
PSNR 
(dB) 

1 Teks1.txt 
Animasi.avi 1.106 68414 

0,0185 95,3376 

2 Teks2.txt 0,0383 88,0261 

3 Teks1.txt 
MV.avi 2.441 182832 

0,0071 104,6719 

4 Teks2.txt 0,0146 97,5408 

5 Teks1.txt 
VLOG.avi 2.300 182326 

0,007 105,0978 

6 Teks2.txt 0,0146 97,6705 

7 Teks1.txt 
News.avi 898 115120 

0,0118 99,8441 

8 Teks2.txt 0,0237 92,8498 

9 Teks1.txt 
FILM.avi 2787 191945 

0,0071 104,9478 

10 Teks2.txt 0,0146 97,7134 

11 Lenna.png 

Animasi.avi 1106 68414 

0,0432 86,8368 

12 Peppers.png 0,0428 86,9212 

13 Baboon.png 0,0402 87,5482 

14 Lenna.png 

MV.avi 2441 182832 

0,0169 96,036 

15 Peppers.png 0,0163 96,4137 

16 Baboon.png 0,0157 96,7632 

17 Lenna.png 

VLOG.avi 2300 182326 

0,0174 95,9441 

18 Peppers.png 0,0167 96,3518 

19 Baboon.png 0,0162 96,6426 

20 Lenna.png 

News.avi 898 115120 

0,0282 91,0885 

21 Peppers.png 0,0266 91,6824 

22 Baboon.png 0,0262 91,8444 

23 Lenna.png 

FILM.avi 2787 191945 

0,0178 95,7014 

24 Peppers.png 0,0167 96,353 

25 Baboon.png 0,0166 96,4004 

Rata-rata 0,0203 95,4491 

Hasil pengujian fidelity pada Tabel 6 memperlihatkan 

bahwa seluruh nilai MSE yang dihasilkan mendekati 0 

dengan rentang nilai 0,007 – 0,0432. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kualitas video cover sebelum dan 

setelah disisipkan pesan yaitu hampir sama.  

C. Pengujian Recovery 

Pengujian recovery dilakukan untuk mengukur 

kemampuan algoritma steganografi dalam mengungkap 

kembali pesan yang telah disembunyikan. Pengujian 

recovery untuk pesan citra dilakukan dengan cara 

menghitung nilai MSE dan PSNR antara pesan sebelum 

disisipkan dan pesan setelah diekstrak kembali, dapat 

dilihat pada Tabel 7. 

TABEL VII. HASIL PENGUJIAN RECOVERY CITRA 

No. Pesan 
Video 

Cover 
MSE PSNR 

1 Lenna.png 

Animasi.avi 

0 Inf 

2 Peppers.png 0 Inf 

3 Baboon.png 0 Inf 

4 Lenna.png 

MV.avi 

0 Inf 

5 Peppers.png 0 Inf 

6 Baboon.png 0 Inf 

7 Lenna.png 

VLOG.avi 

0 Inf 

8 Peppers.png 0 Inf 

9 Baboon.png 0 Inf 



10 Lenna.png 

News.avi 

0 Inf 

11 Peppers.png 0 Inf 

12 Baboon.png 0 Inf 

13 Lenna.png 

FILM.avi 

0 Inf 

14 Peppers.png 0 Inf 

15 Baboon.png 0 Inf 

Hasil pengujian recovery citra pada Tabel 7 

memperlihatkan bahwa seluruh nilai MSE yang dihasilkan 

adalah 0. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh file 

pesan citra hasil proses ekstraksi dapat diungkap kembali 

ke bentuk sebelum pesan disisipkan. Sedangkan untuk 

pengujian recovery pesan teks dapat dilihat dari hasil 

kuesioner pada Tabel 4.  Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perubahan sama sekali terhadap 

pesan teks sebelum disisipkan dan setelah diekstraksi. 

Seluruh hasil pengujian recovery ini dilakukan pada video 

tak terkompresi. 

D. Pengujian Waktu Komputasi 

Pengujian ini dilakukan dengan mengamati waktu yang 

dibutuhkan untuk proses penyisipan dan ekstraksi pesan. 

 

 

 

Gambar 10. Hasil pengujian waktu penyisipan pesan. 

 

Gambar 11. Hasil pengujian waktu ekstraksi pesan. 

Berdasarkan hasil pengujian waktu komputasi pada 

Gambar 10 dan Gambar 11, secara umum dapat dilihat 

waktu komputasi untuk menyisipkan dan ekstraksi pesan 

dengan ukuran lebih besar membutuhkan waktu yang lebih 

lama dibandingkan pesan dengan ukuran yang lebih kecil. 

Sama halnya dengan ukuran video cover yang digunakan. 

Semakin besar video cover yang digunakan, maka semakin 

banyak waktu komputasi yang dibutuhkan. Hasil tersebut 

menunjukkan ukuran pesan dan video cover 

mempengaruhi waktu komputasi. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang didapatkan dari penelitian 

yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Metode steganografi 2LSB dapat diterapkan dengan 

sangat baik pada video uncompressed AVI, yang 

ditunjukkan dari hasil pengujian fidelity dengan rata-

rata MSE 0,0203 dan PSNR 95,4491 dB. 

2. Video cover yang telah disisipkan pesan teks tidak 

terlihat mengalami perubahan yang signifikan, yang 

ditunjukkan dari hasil rata-rata pengujian 

imperceptibility kuesioner pesan teks yaitu 86,67% 

responden menjawab tidak ada dan 13,33% sedikit 

ada. 

3. Video cover yang telah disisipkan pesan citra tidak 

terlihat mengalami perubahan yang signifikan, yang 

ditunjukkan dari hasil rata-rata pengujian 

imperceptibility kuesioner pesan citra yaitu 46,67% 

responden menjawab tidak ada dan 53,33% 

responden menjawab sedikit ada. 

4. Pesan teks maupun pesan citra sebelum disisipkan 

dan setelah diekstraksi tidak mengalami perubahan, 

yang ditunjukkan dari hasil kuesioner pengujian 

imperceptibility yaitu 100% responden menjawab 

tidak ada dan diperkuat oleh hasil pengujian recovery 

dengan nilai MSE 0 dan PSNR infinity. 

B. Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya menggunakan 

algoritma dan metode steganografi yang tahan terhadap 

video kompresi agar dapat diterapkan pada berbagai format 

kompresi video. Pada algoritma LCG sebaiknya 

dikembangkan lagi agar masukan kunci yaitu a dan c dapat 

dibangkitkan secara otomatis berdasarkan jumlah frame 

video dan parameter lainnya. 
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