
Perbandingan Steganografi Dua, Tiga dan Empat 

Bit LSB Multi Layer dengan Kompresi Delta 

Encoding pada Ruang Warna RGB, YCbCr dan 

HSI 
(Two, Three and Four Bit Multi Layer LSB Steganography with Delta Encoding 

Compression Comparison in RGB, YCbCr and HSI Color Space) 

Andreas Sentosa, I Gede Pasek Suta Wijaya, Ario Yudo Husodo 

Jususan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Mataram 

Jl. Majapahit 62, Mataram, Lombok NTB, INDONESIA 

Email: andrefradia@gmail.com, gpsutawijaya@unram.ac.id, ario@ti.ftunram.ac.id 

 

 
Abstract – Steganography is a method to hide information 

using digital carrier to prevents unauthorized person from 

revealing information and share it to others. In this study, the 

n-bit LSB (Least Significant Bit) technique with delta 

encoding compression in RGB, YCbCr and HSI color space 

were compared to find the best technique combination. To 

evaluate quality of the stego images, MSE (Mean Square 

Error), PSNR (Peak Signal to-Noise Ratio), and 

questionnaire were done. Experimental results show that the 

two bit LSB with delta encoding compression in RGB color 

space was the best combination with the average percentage 

of imperceptibility test using likert scale 88.83%, 85.67%, 

82.33%, and 85% for image, color, brightness and contrast 

similarity parameter, the average value of MSE 0.93 and 

PSNR 48,45 db. 

Kata Kunci: Steganografi citra, n-bit LSB, delta encoding, 

ruang warna.  

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan di bidang teknologi informasi dan 

komunikasi dewasa ini sudah sangat pesat. Hal ini 

didukung juga dengan terus meningkatnya kemajuan 

teknologi. Internet merupakan salah satu contoh dari 

kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. 

Internet menawarkan berbagai macan kemudahan [1]. 

Salah satu contoh kemudahan yang ditawarkan seperti data 

dapat diambil kapan dan di mana saja, tetapi dampak 

negatif yang bersifat merugikan juga ikut muncul. 

Contohnya, jika seseorang ingin mengirimkan foto atau 

fotokopi KTP (dalam bentuk citra digital) miliknya 

memalui internet untuk kebutuhan pekerjaan. Foto atau 

fotokopi KTP tersebut bisa saja dicuri pada saat 

ditransmisikan melalui jaringan internet. Jika hal ini sampai 

terjadi maka akan sangat merugikan pemilik KTP tersebut, 

karena data pribadi miliknya bisa disalah gunakan untuk 

tindakan kejahatan. 

Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode yang dapat 

digunakan untuk mengamankan informasi. Metode 

steganografi dapat menjadi sebuah solusi. Metode 

steganografi sendiri merupakan metode penyisipan 

informasi rahasia ke dalam sebuah media cover sehingga 

keberadaan informasi rahasia tersebut menjadi tidak 

terlihat [1]. Metode steganografi ini dipilih karena dapat 

menyembunyikan keberadaan dari informasi yang 

diamankan. 

Mengingat metode steganografi menggunakan media 

digital sebagai media penyisipan infomasi, aspek daya 

tampung dari media cover harus dipertimbangkan. Jadi, 

diperlukan adanya kompresi data untuk menangani 

keterbatasan ini. Kompresi data pada dasarnya dapat 

dikategorikan menjadi dua yaitu, lossless compression dan 

lossy compression. Pada metode kompresi lossless, data 

hasil kompresi dapat dikembalikan ke dalam bentuk data 

semula, sedangkan pada metode kompresi lossy, data yang 

dikembalikan dari hasil kompresi hanyalah pendekatan dari 

data aslinya (menyerupai data asli) [2]. Metode kompresi 

lossless dipilih karena data hasil kompresi dapat 

dikembalikan ke dalam bentuk aslinya. 

Atas dasar uraian di atas, pada paper ini akan dibahas 

perbandingan metode dua, tiga dan empat bit LSB multi 

layer dengan kompresi delta encoding pada ruang warna 

RGB, YCbCr dan HSI dengan tujuan untuk mencari 

kombinasi metode terbaik. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada penelitian tentang metode untuk 

menyembunyikan informasi rahasia ke dalam citra 

menggunakan LSB [3], informasi rahasia dalam bentuk 

teks dengan ukuran 3681 karakter disisipkan kedalam citra 

grayscale dengan ukuran 300*300. Skema penyisipan pada 

penelitian ini dilakukan dengan menerapkan cutting mask 

ukuran 4*4 pada citra cover. Kemudian teks yang akan 

disisipkan dibagi kedalam ukuran segmen (panjang 

karakter) bebas. Kemudian teks tersebut diubah kedalam 

bentuk ASCII, lalu diterapkan kompresi differential 

encoding (delta encoding) pada teks yang sudah diubah ke 

dalam bentuk ASCII. Untuk format data yang telah 



dikompresi digunakan Byte Sequence = (the first byte)(the 

length of data bytes)(the data bytes sequence). Hasil 

kompresi data yang diperoleh pada tahap sebelumnya 

kemudian di enkripsi menggunakan sebuah kata sandi 

tertentu. Selanjutnya hasil dari kompresi akan dikenakan 

operasi XOR dengan kata sandi yang telah ditentukan. Data 

hasil enkripsi kemudian disisipkan ke dalam citra cover 

sesuai dengan cutting mask 4*4 dengan arah penyisipan 

snake scan. Langkah  ekstraksi dilakukan sesuai dengan 

kebalikan proses penyisipan. Citra stego yang dihasilkan 

memiliki nilai MSE mendekati 0 sehingga bisa dikatakan 

bahwa hasil citra stego ini sangat baik dan nilai PSNR yang 

dihasilkan di atas 50db. 

Pada penelitian [1], digunakan citra cover berwarna 

dengan ukuran 512*512 dan informasi rahasia dalam 

bentuk teks dengan panjang yang bervariasi. Skema 

penyisipan dimulai dengan memecah citra cover menjadi 3 

layer R (Red), G (Green) dan B (Blue). Selanjutnya layer B 

dan G di konversi ke dalam bentuk blok B = {b1, b2, b3, …, 

bn} dan blok G = {g1, g2, g3, …, gn} di mana setiap blok 

berisi satu nilai piksel. Lalu dilakukan konversi terhadap 

blok B dan G ke dalam bentuk biner. Selanjutnya Informasi 

rahasia M dipecah kedalam bentuk karakter, M = {m1, m2, 

m3, …, mn}. Lalu m1 diambil dari M dan diubah ke dalam 

format biner. Setelah itu dibangkitkan bilangan random 

dengan menggunakan PRNG. Bilangan random digunakan 

sebagi acuan urutan tempat data akan disisipkan. Proses 

penyisipan ke dalam citra cover dilakukan dengan cara 

menyisipkan 3 bit data rahasia ke dalam 2 layer (2 bit pada 

layer B dan 1 bit pada layer G) pada setiap iterasi urutan 

ganjil dan untuk setiap iterasi urutan genap dilakukan 

penyisipkan 2 bit data rahasia ke dalam 1 layer (2 bit pada 

layer B). Contoh, data biner 01100001 akan disisipkan 

pada citra cover. Pada posisi random pertama digunakan 2 

layer untuk penyisipan data (G dan B) dan 3 bit data akan 

disisipkan pada posisi tersebut dengan pola 2 bit pada layer 

B dan 1 bit pada layer G. Jika layer B memiliki data 

10000011 dan layer G 10001001 dan data yang disisipkan 

adalah 3 data pertama 01100001 maka hasil penyisipan 

pada layer B menjadi 10000001 dan layer G menjadi 

10001001. Dilanjutkan pada angka random kedua 

dilakukan penyisipan pada 1 layer yaitu layer B dan data 

yang dimasukan adalah 2 bit data selanjutnya dari pesan 

rahasia. Pada contoh ini jika data yang disisipkan 01100001 

dan data pada layer B 10000110, maka hasil penyisipan 

menjadi 10000100. Dilanjutkan lagi pada indeks sesuai 

dengan angka random ketiga yang dibangkitkan. Pada 

indeks ketiga digunakan lagi 2 layer seperti yang dilakukan 

sebelumnya dan data yang disisipkan adalah 3 bit data 

selanjutnya (pada contoh ini 01100001) proses yang sama 

diterapkan seperti yang sebelumnya. Citra stego yang 

dihasilkan memiliki nilai MSE mendekati 0 dan nilai PSNR 

yang dihasilkan di atas 50db. 

Untuk penelitian [4], citra cover yang digunakan adalah 

citra biner dengan ukuran 512*512 dengan informasi 

rahasia dalam bentuk teks “HelloWorld”. Tahap penyisipan 

diawali dengan mengubah informasi rahasia ke dalam 

bentuk ASCII dan membagi citra cover kedalam 3 matriks 

(R, G, B). Selanjutnya pesan rahasia dibagi kedalam 3 

matriks. Lalu dilakukan pencarian data di matriks R untuk 

pesan yang berada pada matriks 1. Jika ditemukan data 

ASCII yang sesuai pada matriks R maka posisi (kolom, 

baris) disimpan. Proses pencarian pada matriks citra cover 

dilakukan terus hingga semua data dari matriks pesan 

rahasia ditemukan (kecuali diagonal matriks citra cover). 

Setelah proses pencarian data selesai, dilakukan 

perhitungan berapa jumlah bit yang akan disisipkan, semua 

hasil perhitungan tersebut kemudian disisipkan pada 

diagonal matriks. Proses penyisipan dilakukan pada 

diagonal maksimum. Kemudian dilanjutkan dengan 

melakukan penyisipan posisi (koordinat kolom dan baris) 

pada diagonal data dengan melanjutkan penyisipan data 

yang telah dilakukan sebelumnya. Aturan penyisipan 

dilakukan dengan aturan tertentu. Jika most significant bit 

dari piksel citra cover adalah 1, maka bit pesan rahasia 

disisipkan pada second least significant bit. Namun, jika 

most significant bit piksel adalah 0 maka data disisipkan 

pada least significant bit. Dari hasil pengujian yang telah 

dilakukan didapatkan hasil citra stego dengan MSE 

mendekati 0 dan PSNR yang mencapai di atas 70db. 

III. METODE PENELITIAN 

Bagian ini akan menjelaskan mengenai metode 

steganografi yang diusulkan dan kemudian dibandingkan 

dengan jumlah bit penyisipan LSB dan ruang warna yang 

berbeda. Secara garis besar, teknik steganografi dibagi 

menjadi dua proses utama yaitu penyisipan (embedding) 

dan ektraksi (extraction) informasi rahasia. Blok diagram 

proses penyisipan dan ekstraksidari metode yang 

digunakan dalam paper ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1 Blok diagram proses penyisipan dan ekstraksi citra rahasia 

A. Algoritma penyisipan citra rahasia 

Algoritma dari proses penyisipan informasi rahasia 

(contoh digunakan pada ruang warna RGB dengan LSB 4 

bit) dapat dilihat sebagai berikut : 

 Input: Citra cover, citra rahasia, kata sandi 

 Output: Citra stego 

 Proses: 
1. Ubah data citra menjadi 3 data matriks 

R, G, dan B. 

2. Ubah data matriks R, G, dan B ke dalam 

bentuk biner. 

3. Kompres informasi rahasia M dengan delta 

encoding. 



4. Ubah data sandi menjadi data ASCII. 

5. Ubah ASCII sandi menjadi biner. 

6. Set K dengan bit pertama dari biner 

sandi. 

7. Lakukan pemilihan komponen warna dengan 

operasi XOR(MSB,K) untuk penyisipan data 

pertama. 

8. Sisipkan data pada 4 LSB piksel komponen 

yang dipilih dari langkah 7. 

9. Set K dengan bit indeks berikutnya dari 

biner sandi. 

10. Lakukan pemilihan komponen warna dengan 

operasi XOR(MSB,K) berdasarkan komponen 

warna yang digunakan pada iterasi 

sebelumnya. 

11. Sisipkan data pada 4 LSB piksel komponen 

yang dipilih dari langkah 10. 

12. Lakukan langkah 9 sampai 11 hingga 

seluruh bit informasi rahasia 

disisipkan. 

Berdasarkan algoritma penyisipan citra rahasia di atas 

maka proses penyisipan dapat diilustrasikan sebagai 

berikut. Misalnya penyisipan dilakukan pada ruang warna 

RGB dengan 4 bit LSB. 

Proses pertama akan dilakukan pemisahan komponen 

warna merah, hijau dan biru dari citra cover  ke dalam 3 

matriks R, G, dan B seperti Gambar 2. 

 
Gambar 2 Proses pemisahan komponen warna citra cover menjadi 3 
matriks R, G, dan B 

Kemudian hasil pemisahan komponen diubah kedalam 

bentuk biner. Proses ini dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3 Konversi nilai matriks R ke dalam bentuk biner 

Selanjutnya kompres informasi rahasia menggunakan 

delta encoding. Misal terdapat sebuah matriks komponen 

red citra R dari citra rahasia dengan ukuran 4*4 seperti pada 

Gambar 4. 

 
Gambar 4 Matriks komponen red citra R 

Lalu proses encoding dilakukan per baris dari data 

matriks. Data pada baris pertama matriks R akan diambil 

dan dimasukkan ke dalam sebuah vektor V seperti pada 

Gambar 5. 

 
Gambar 5 Pembentukan vektor V dari data baris pertama matriks R 

Setelah vektor V didapatkan, delta encoding akan 

dilakukan pada vektor tersebut seperti yang dapat dilihat 

pada Gambar 6. 

 
Gambar 6 Proses delta encoding pada verktor V 

Selanjutnya akan dicari nilai maksimum dari hasil 

encoding vektor V absolut (|Vencoded|). Proses pencarian 

dilakukan mulai dari indeks ke-1 (tidak dilakukan dari 

indeks 0) seperti pada Gambar 7. 

 
Gambar 7 Proses pencarian nilai maksimum pada vektor |Vencoded| 

Format penyimpanan data hasil kompresi yang 

digunakan adalah SekuensByte = (byte data 

pertama)(panjang data byte)(sekuens data byte). Format 

dari sekuens data byte yang digunakan dalam SekuensByte 

adalah byte = (data byte)(tanda data byte). Byte data 

pertama dari SekuensByte diisi dengan data indeks ke-0 

dari vektor Vencoded. Untuk panjang data byte dari 

SekuensByte digunakan kode biner 3 bit dari hasil konversi 

nilai jumlah bit minimum yang diperlukan untuk 

menyimpan data maksimum. Tanda data byte mengunakan 

1 bit data untuk merepresentasikan apakah data yang 

disimpan adalah data positif (data>0) atau data negatif 

(data<0). Bit 0 digunakan untuk merepresentasikan data 

negatif dan 1 digunakan untuk data positif [3]. 
Selanjutnya dicari jumlah bit minimum yang 

dibutuhkan untuk menyimpan nilai maksimum yang 

didapatkan dari vektor |Vencoded|. Jumlah bit minimum 

tersebut kemudian diubah ke dalam bentuk kode biner 3 bit 

berdasarkan acuan tabel seperti pada Gambar 8. 

 
Gambar 8 Proses pembentukan kode biner 3 bit dari nilai maksimum 

Data pada vektor Vencoded diubah ke dalam bentuk biner 

dan disimpan sesuai format penyimpanan seperti yang telah 



dijelaskan pada proses sebelumnya. Hasil konversi biner 

disimpan sesuai dengan format SekuensByte. Untuk 

SekuensByte dari vektor Vencoded dapat dilihat pada Tabel I. 

TABEL I. Susunan data SekuensByte dari vektor Vencoded 

Byte data pertama 11111100 

Panjang data byte 101 

Sekuens data byte 
Data byte Tanda data byte 

000100 1 

Sekuens data byte 
Data byte Tanda data byte 

000000 1 

Sekuens data byte 
Data byte Tanda data byte 

110111 1 

Kata sandi yang digunakan akan diubah ke dalam 

bentuk ASCII. Misal kata sandi yang digunakan adalah 

“pass”. Kode ASCII yang didapatkan kemudian diubah ke 

dalam bentuk biner. 
Pada iterasi pertama (iterasi 0) akan dilakukan proses 

penyisipan bit pertama informasi rahasia (yang telah di 

kompresi) ke dalam citra cover. Proses penyisipan data 

pertama sedikit berbeda dengan yang akan dilakukan pada 

penyisipan data selanjutnya (iterasi 1-(n-1)). Sebagai 

komponen warna awal akan dipilih komponen merah (red) 

dari citra cover. MSB piksel pada koordinat (0,0) 

komponen merah akan digunakan dan dibandingkan 

dengan bit indeks 0 dari biner sandi dengan operasi XOR. 

Hasil XOR menentukan komponen warna yang digunakan 

sebagai tempat penyisipan pada piksel koordinat (0,0). 

Proses penyisipan pada koordinat (0,0) dapat dilihat pada 

Gambar 9. 

 
Gambar 9 Proses penyisipan iterasi pertama (iterasi 0) 

Pada iterasi 1 sampai dengan n-1 akan digunakan aturan 

pemilihan komponen warna yang sama. MSB yang 

digunakan pada iterasi 1-(n-1) adalah MSB dari piksel yang 

digunakan sebagai tempat penyisipan bit informasi rahasia 

pada iterasi sebelumnya. Contohnya jika iterasi 0 

menggunakan LSB piksel komponen hijau pada koordinat 

(0,0) untuk penyisipan, maka MSB piksel komponen hijau 

pada koordinat (0,0) tersebut akan digunakan untuk 

menentukan layer penyisipan yang akan dipakai pada 

iterasi 1. MSB tersebut akan dibandingkan dengan bit sandi 

menggunakan operasi XOR untuk menentukan komponen 

warna yang akan digunakan pada iterasi berikutnya. Proses 

penyisipan pada koordinat (0,1) dapat dilihat pada Gambar 

10. Jika sudah mencapai kolom terakhir akan dilakukan 

pada kolom pertama baris selanjutnya. 

 

 
Gambar 10 Proses penyisipan iterasi kedua (iterasi 1) 

Proses penyisipan seperti pada Gambar 11 terus 

dilakukan hingga semua bit citra rahasia selesai disisipkan. 

Proses penyisipan pada kombinasi metode steganografi 

yang lainnya akan dilakukan sama persis seperti yang 

dilakukan pada kombinasi 4 bit pada ruang warna RGB. 

B. Algoritma ekstraksi citra rahasia 

Algoritma dari proses ekstraksi informasi rahasia 

(contoh digunakan pada ruang warna RGB dengan LSB 4 

bit) dapat dilihat sebagai berikut : 

 Input: Citra stego, kata sandi 

 Output: Citra rahasia 

 Proses: 
1. Ubah data citra menjadi 3 data matriks 

R, G, dan B. 

2. Ubah data matriks R, G, dan B ke dalam 

bentuk biner. 

3. Ubah data sandi menjadi data ASCII. 

4. Ubah ASCII sandi menjadi biner. 

5. Lakukan pemilihan komponen warna dengan 

operasi XOR(MSB,K) untuk ekstraksi bit 

pertama. 

6. Simpan 4 bit LSB piksel komponen yang 

dipilih dari langkah 5 ke dalam array 

1D. 

7. Lakukan pemilihan komponen warna dengan 

operasi XOR(MSB,K) berdasarkan komponen 

warna yang digunakan pada iterasi 

sebelumnya. 

8. Simpan 4 bit LSB piksel komponen yang 

dipilih dari langkah 7 ke dalam array 

1D. 

9. Lakukan langkah 7 dan 8 hingga seluruh 

bit informasi rahasia diekstraksi. 

10. Lakukan dekompresi dari hasil ektraksi 
yang diperoleh dari langkah 9. 

Berdasarkan algoritma ekstraksi citra rahasia di atas 

maka proses ekstraksi dapat di ilustrasikan sebagai berikut. 

Misalnya dilakukan pada ruang warna RGB dengan 4 bit 

LSB. 



Proses pertama akan dilakukan pemisahan komponen 

warna merah, hijau dan biru dari citra cover  ke dalam 3 

matriks R, G, dan B seperti Gambar 11. 

 
Gambar 11 Proses pemisahan komponen warna citra cover menjadi 3 

matriks R, G, dan B 

Kemudian hasil pemisahan komponen diubah kedalam 

bentuk biner. Proses ini dapat dilihat pada Gambar 12. 

 
Gambar 12 Konversi nilai matriks R ke dalam bentuk biner 

Selanjutnya kata sandi yang digunakan akan diubah ke 

dalam bentuk ASCII. Misal kata sandi yang digunakan 

adalah “pass”. Kode ASCII yang didapatkan kemudian 

diubah ke dalam bentuk biner. 

Pada iterasi pertama (iterasi 0) akan dilakukan proses 

ekstraksi bit pertama dari informasi rahasia (yang telah di 

kompresi) dari citra stego. Proses penentuan komponen 

warna pada ekstraksi bit pertama ini sama seperti yang 

digunakan pada proses penyisipan. Proses ektraksi bit pada 

koordinat (0,0) dapat dilihat pada Gambar 13. 

 
Gambar 13 Konversi nilai matriks R ke dalam bentuk biner 

Pada iterasi 1 sampai dengan n-1 akan digunakan aturan 

pemilihan komponen warna yang sama seperti yang 

digunakan pada proses penyisipan. Proses ekstraksi bit 

pada indeks kolom selanjutnya (koordinat (0,1)) dapat 

dilihat pada Gambar 14. Jika sudah mencapai kolom 

terakhir akan dilakukan pada kolom pertama baris 

selanjutnya. 

 
Gambar 14 Proses ekstraksi bit pada iterasi kedua (iterasi 1) 

Proses ekstraksi seperti pada Gambar 14 terus 

dilakukan hingga semua bit citra rahasia selesai ekstrak. 

Proses ekstraksi pada kombinasi metode steganografi yang 

lainnya akan dilakukan sama persis seperti yang dilakukan 

pada kombinasi 4 bit pada ruang warna RGB. 

C. MSE dan PSNR pada citra stego 

MSE dan PSNR digunakan sebagai pengujian kualitas 

dari citra stego. Pengukuran nilai MSE dapat dilakukan 

menggunakan persamaan 1. 

 𝑀𝑆𝐸 = (
1

𝑀𝑁
)∑ ∑ (𝑥𝑖𝑗 − 𝑥′𝑖𝑗)

2𝑁
𝑗=1

𝑀
𝑖=1  

Pengukuran nilai PSNR dapat dilakukan menggunakan 

persamaan 2. 

 𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10𝐿𝑜𝑔10 (
𝐼2

𝑀𝑆𝐸
) 

Di mana i adalah baris, j adalah kolom, x adalah citra stego, 

x’ adalah citra cover, M adalah tinggi citra, N adalah lebar 

citra dan I adalah rentan nilai piksel. Untuk citra 8 bit, I 

bernilai 255. 

IV. HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini citra cover yang dipilih adalah 

citra standar yang biasa digunakan dalam pengaplikasian 

steganografi dan image processing [6][7]. Citra yang 

digunakan dapat dilihat pada Gambar 15. 

   
(a) (b) (c) 

Gambar 15 Citra cover (a) Lenna (b) Baboon (c) Peppers 



Semua citra cover yang digunakan memiliki resolusi 

512x512 dengan format PNG. Untuk citra rahasia yang 

digunakan adalah citra hide.jpg dengan resolusi 126x150 

dengan format JPG. Citra rahasia yang digunakan dapat 

dilihat pada Gambar 16. 

 
Gambar 16 Citra hide.jpg 

A. Pengujian Imperceptibility 

Pengujian imperceptibility dilakukan untuk 

mengetahui seberapa mudah citra stego terdeteksi oleh 

inderawi manusia. Pengujian ini dilakukan pada setiap 

kombinasi antara metode 2, 3 dan 4 bit LSB multi layer 

dengan kompresi delta encoding pada ruang warna RGB, 

YCbCr dan HSI. Namun, pengujian imperceptibility tidak 

dilakukan untuk ruang warna HSI. Hal ini disebabkan 

karena pada ruang warna HSI tidak dimungkinkan untuk 

melakukan ekstraksi citra rahasia dari ke tiga komponen 

ruang warna HSI [5]. Detail pembahasan dari ruang warna 

HSI ini akan dilakukan pada sub pengujian recoverable. 

Pengujian imperceptibility dilakukan dengan menyebar 

kuisioner ke 40 orang responden. Dan untuk menghitung 

persentase hasil kuisoner digunakan skala likert. 

Pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner yang disebarkan 

dapat dilihat pada Tabel II dan persentase nilai dalam skala 

likert ditunjukan pada Tabel III. 

TABEL II. Tabel pertanyaan pengujian imperceptibility 
Pertanyaan n Isi 

Pertanyaan 1 Secara umum apakah terdapat perbedaan 

signifikan antara citra 1 dengan citra 2? 

Pertanyaan 2 Secara spesifik apakah terdapat perubahan 

warna pada citra 2? 

Pertanyaan 3 Secara spesifik apakah terdapat perubahan 

kecerahan pada citra 2? 

Pertanyaan 4 Secara spesifik apakah terdapat perubahan 

kontras pada citra 2? 
TABEL III. Tabel persentase nilai dalam skala likert 

Jawaban Keterangan 
0%-20% Sangat Ada 
21%-40% Cukup Ada 
41%-60% Ada 

61%-80% Sedikit Ada 
81%-100% Tidak Ada 

Data kuesioner yang telah diisi oleh para responden 

dapat diunduh online https://drive.google.com/open?id=1 

waxmjZfCU-YVnqFGunT8GD4KsfRnr4r9. 

Persentase hasil pengujian untuk kombinasi LSB 2 bit 

multi layer dengan kompresi delta encoding pada ruang 

warna RGB dapat dilihat pada Tabel IV. 

TABEL IV. Tabel hasil pengujian LSB 2 bit multi layer dengan 

kompresi delta encoding pada ruang warna RGB 

Pertanyaan Citra Stego Nilai(%) Rata-

Rata(%) Keterangan 

1 L_01.png 87,00 88,83 Tidak Ada 

B_01.png 88,00 
P_01.png 91,50 

2 
L_01.png 81,00 

85,67 Tidak Ada B_01.png 85,00 
P_01.png 91,00 

3 
L_01.png 78,50 

82,33 Tidak Ada B_01.png 82,00 
P_01.png 86,50 

4 
L_01.png 83,00 

85,00 Tidak Ada B_01.png 83,50 
P_01.png 88,50 

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa kombinasi metode 

LSB 2 bit multi layer dengan kompresi delta encoding 

pada ruang warna RGB dapat menghasilkan citra stego 

dengan imperceptibility yang sangat baik. Hal ini 

dikarenakan citra stego yang dihasilkan tidak memiliki 

perbedaan dengan citra cover, baik dalam segi warna, 

kontras, maupun kecerahannya. 

Untuk hasil pengujian dari kombinasi LSB 3 bit multi 

layer dengan kompresi delta encoding pada ruang warna 

RGB dapat dilihat pada Tabel V. 

TABEL V. Tabel hasil pengujian LSB 3 bit multi layer dengan 

kompresi delta encoding pada ruang warna RGB 

Pertanyaan Citra Stego Nilai(%) Rata-

Rata(%) Keterangan 

1 

L_02.png 91,00 

88,33 Tidak Ada B_02.png 86,50 
P_02.png 87,50 

2 

L_02.png 87,00 

86,67 Tidak Ada B_02.png 87,50 
P_02.png 85,50 

3 

L_02.png 83,00 

84,00 Tidak Ada B_02.png 84,50 
P_02.png 84,50 

4 

L_02.png 84,00 

83,83 Tidak Ada B_02.png 83,00 
P_02.png 84,50 

Dari Tabel IV dapat dilihat bahwa kombinasi metode 

LSB 3 bit multi layer dengan kompresi delta encoding 

pada ruang warna RGB dapat menghasilkan citra stego 

dengan imperceptibility yang sangat baik. Ini disebabkan 

karena citra stego yang dihasilkan tidak memiliki 

perbedaan dengan citra cover, baik dalam segi warna, 

kontras, maupun kecerahannya. 

Untuk hasil pengujian dari kombinasi LSB 4 bit multi 

layer dengan kompresi delta encoding pada ruang warna 

RGB dapat dilihat pada Tabel VI. 

TABEL VI. Tabel hasil pengujian LSB 4 bit multi layer dengan 

kompresi delta encoding pada ruang warna RGB 

Pertanyaan Citra Stego Nilai(%) Rata-

Rata(%) Keterangan 

1 
L_03.png 78,50 

80,67 Tidak Ada B_03.png 80,50 
P_03.png 83,00 

2 
L_03.png 75,50 

76,67 Sedikit Ada B_03.png 80,00 
P_03.png 74,50 

3 
L_03.png 73,50 

77,17 Sedikit Ada B_03.png 79,50 
P_03.png 78,50 

4 
L_03.png 70,50 

75,83 Sedikit Ada B_03.png 79,50 
P_03.png 77,50 

https://drive.google.com/open?id=1


Dari Tabel VI dapat dilihat bahwa kombinasi metode 

LSB 4 bit multi layer dengan kompresi delta encoding 

pada ruang warna RGB dapat menghasilkan citra stego 

dengan imperceptibility yang baik. Namun, terdapat 

sedikit perubahan warna, kontras dan kecerahan dari citra 

stego yang dihasilkan. Ini disebabkan karena adanya 

hubungan antara kualitas visual dengan kapasitas 

penyisipan yang mempengaruhi citra stego yang 

dihasilkan. Semakin besar kapasitas penyisipan yang 

digunakan dalam setiap piksel citra (misalnya 4 bit per 

piksel dalam kasus ini) akan mengakitbatkan penurunan 

kualias visual dari citra stego yang dihasilkan begitu juga 

sebaliknya [5]. 

Untuk hasil pengujian dari kombinasi LSB 2 bit multi 

layer dengan kompresi delta encoding pada ruang warna 

YCbCr dapat dilihat pada Tabel VII. 

TABEL VII. Tabel hasil pengujian LSB 2 bit multi layer dengan 

kompresi delta encoding pada ruang warna YCbCr 

Pertanyaan Citra Stego Nilai(%) Rata-

Rata(%) Keterangan 

1 
L_04.png 86,00 

86,67 Tidak Ada B_04.png 85,50 

P_04.png 88,50 

2 
L_04.png 82,00 

82,50 Tidak Ada B_04.png 82,50 

P_04.png 83,00 

3 
L_04.png 83,50 

83,00 Tidak Ada B_04.png 84,50 

P_04.png 81,00 

4 
L_04.png 75,50 

80,00 Sedikit Ada B_04.png 80,00 

P_04.png 84,50 

Dari Tabel VII dapat dilihat bahwa kombinasi metode 

LSB 2 bit multi layer dengan kompresi delta encoding 

pada ruang warna YCbCr dapat menghasilkan citra stego 

dengan imperceptibility yang cukup baik. Hal ini 

dikarenakan citra stego yang dihasilkan mirip dengan citra 

cover dalam segi warna dan kontras. Namun terdapat 

sedikit perubahan pada kecerahan citra stego yang 

dihasilkan. 

Untuk hasil pengujian dari kombinasi LSB 3 bit multi 

layer dengan kompresi delta encoding pada ruang warna 

YCbCr dapat dilihat pada Tabel VIII. 

TABEL VIII. Tabel hasil pengujian LSB 3 bit multi layer dengan 

kompresi delta encoding pada ruang warna YCbCr 

Pertanyaan Citra Stego Nilai(%) Rata-

Rata(%) Keterangan 

1 

L_05.png 84,00 

84,83 Tidak Ada B_05.png 81,50 
P_05.png 89,00 

2 

L_05.png 82,50 

82,83 Tidak Ada B_05.png 83,00 
P_05.png 83,00 

3 

L_05.png 76,50 

78,83 Sedikit Ada B_05.png 79,50 
P_05.png 80,50 

4 

L_05.png 79,50 

80,00 Sedikit Ada B_05.png 80,00 
P_05.png 80,50 

Dari Tabel VIII dapat dilihat bahwa kombinasi metode 

LSB 3 bit multi layer dengan kompresi delta encoding 

pada ruang warna YCbCr dapat menghasilkan citra stego 

dengan imperceptibility yang cukup baik. Ini disebabkan 

karena citra stego yang dihasilkan tidak memiliki 

perbedaan dengan citra cover dalam segi warna. Namun 

dari sisi kontras maupun kecerahan terdapat sedikit 

perubahan dari citra stego yang dihasilkan. 

Untuk hasil pengujian dari kombinasi LSB 4 bit multi 

layer dengan kompresi delta encoding pada ruang warna 

YCbCr dapat dilihat pada Tabel IX. 

TABEL IX. Tabel hasil pengujian LSB 4 bit multi layer dengan 

kompresi delta encoding pada ruang warna YCbCr 

Pertanyaan Citra Stego Nilai(%) Rata-

Rata(%) Keterangan 

1 

L_06.png 75,00 

77,67 Sedikit Ada B_06.png 83,00 
P_06.png 75,00 

2 

L_06.png 70,00 

72,67 Sedikit Ada B_06.png 77,50 
P_06.png 70,50 

3 

L_06.png 72,50 

73,00 Sedikit Ada B_06.png 77,00 
P_06.png 69,50 

4 

L_06.png 71,50 

72,67 Sedikit Ada B_06.png 74,00 
P_06.png 72,50 

Dari Tabel IX dapat dilihat bahwa kombinasi metode 

LSB 4 bit multi layer dengan kompresi delta encoding 

pada ruang warna YCbCr dapat menghasilkan citra stego 

dengan imperceptibility yang kurang baik. Ini disebabkan 

karena citra stego yang dihasilkan memiliki sedikit 

perbedaan dengan citra cover baik dalam segi warna, 

kontras maupun kecerahan. 

Perubahan yang terjadi pada citra stego dari kombinasi 

metode 2, 3 dan 4 bit LSB multi layer dengan kompresi 

delta encoding pada ruang warna YCbCr disebabkan oleh 

beberapa faktor. Salah satunya karena adanya hubungan 

yang saling berkebalikan antara kualitas visual terhadap 

kapasitas penyisipan yang mempengaruhi citra stego. 

Selain itu perubahan pada komponen luma (𝑌) dan kroma 

(𝐶𝑏 dan 𝐶𝑟) akan mempengaruhi komponen red, green 

dan blue pada ruang warna RGB. Perubahan nilai piksel 

dari komponen 𝐶𝑟 akan sangat berpengaruh pada 

komponen red dan Perubahan nilai piksel dari komponen 

𝐶𝑏 akan sangat berpengaruh pada komponen blue pada 

ruang warna RGB. Hal ini disebabkan besarnya jumlah 

komposisi 𝐶𝑟 yang digunakan untuk membentuk 

komponen red pada proses konversi dari ruang warna 

YCbCr ke RGB. Pengaruh yang sama juga terjadi terhadap  

komponen blue yang disebabkan besarnya komposisi dari 

komponen 𝐶𝑟 yang dibutuhkan untuk membentuk 

komponen blue pada saat konversi dari ruang warna 

YCbCr ke RGB. 

Dari hasil pengujian kombinasi metode 2, 3 dan 4 bit 

LSB multi layer dengan kompresi delta encoding pada 

ruang warna RGB dan YCbCr maka dapat dilakukan 

perbandingan untuk menentukan kombinasi dengan 

imperceptibility terbaik. Perbandingan kombinasi metode 

2, 3 dan 4 bit LSB multi layer dengan kompresi delta 

encoding pada ruang warna RGB dan YCbCr dapat dilihat 

pada Gambar 17. 



 
Gambar 17 Perbandingan kombinasi metode 2, 3 dan 4 bit LSB multi 

layer dengan kompresi delta encoding pada ruang warna RGB dan 

YCbCr 
Citra cover yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 

18 dan untuk citra stego yang dihasilkan dari masing-

masing kombinasi metode dapat dilihat pada Tabel X. 

   
(a) (b) (c) 

Gambar 18 Citra cover (a) Lenna (b) Baboon (c) Peppers 
TABEL X. Tabel citra stego yang dihasilkan dari masing-masing 

kombinasi metode 

Metode 

Citra Stego LSB 

Bit 

Ruang 

Warna 

2 Bit 

RGB 

   

YCbCr 

   

3 Bit 

RGB 

   

YCbCr 

   

4 Bit 

RGB 

   

YCbCr 

   

Dari hasil perbandingan yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.3, terdapat 2 kombinasi metode yang memiliki 

tingkat imperceptibility terbaik. Kombinasi pertama adalah 

LSB 2 bit multi layer dengan kompresi delta encoding pada 

ruang warna RGB, kombinasi metode ini menghasilkan 

citra stego yang mirip dengan citra cover serta memiliki 

kemiripan dari sisi kontrasnya. Untuk kombinasi kedua 

adalah LSB 3 bit multi layer dengan kompresi delta 

encoding pada ruang warna RGB, kombinasi ini 

menghasilkan citra stego yang memiliki kemiripan 

tertinggi dari sisi warna dan kecerahan dengan citra cover. 

B. Pengujian Fidelity 

Untuk pengujian fidelity, akan dilakukan dengan cara 

menghitung nilai MSE dan PSNR dari citra stego yang 

dihasilkan. Semakin kecil nilai MSE yang dihasilkan dari 

citra stego maka semakin baik kualitas dari citra stego 

tersebut. Sedangkan untuk nilai PSNR, semakin tinggi 

nilai PSNR dari citra stego, maka dapat dikatakan bahwa 

kualitas citra stego tersebut tergolong baik. Hasil 

perhitungan untuk pengujian fidelity untuk setiap 

kombinasi metode yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada Tabel XI. 

TABEL XI. Tabel hasil perhitungan MSE dan PSNR dari setiap 

kombinasi metode 

Metode 
Citra 

Stego 

MSE Citra PSNR Citra (db) 

LSB 
Bit 

Ruang 
Warna 

MSE 
Rata-
Rata 

PSNR 
Rata-
Rata 

2 Bit 

RGB 

L_01.png 0,93 

0,93 

48,44 

48,45 B_01.png 0,93 48,43 
P_01.png 0,92 48,48 

YCbCr 
L_04.png 4,00 

4,00 
42,42 

42,41 B_04.png 3,96 42,43 
P_04.png 4,04 42,39 

3 Bit 

RGB 

L_02.png 2,81 

2,80 

43,65 

43,66 B_02.png 2,81 43,64 
P_02.png 2,78 43,70 

YCbCr 
L_05.png 11,63 

11,41 
37,83 

37,88 B_05.png 11,11 37,96 
P_05.png 11,49 37,86 

4 Bit 

RGB 

L_03.png 9,10 

8,87 

38,54 

38,65 B_03.png 8,81 38,68 
P_03.png 8,70 38,73 

YCbCr 
L_06.png 34,68 

33,23 
32,95 

33,18 B_06.png 34,00 33,10 
P_06.png 31,03 33,47 

Dari hasil perhitungan yang dapat dilihat pada Tabel 

XI, kombinasi metode yang memenuhi kriteria fidelity 

terbaik dengan MSE mendekati 0 dan PSNR berada 

diantara 30db-50db adalah kombinasi metode LSB 2 bit 

pada ruang warna RGB. Citra stego yang dihasilkan dari 

kombinasi ini memiliki rata-rata nilai MSE sebesar 0,93 

dan rata-rata nilai PSNR sebesar 48,45 db.  
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 Pada kombinasi metode yang lain, tingginya nilai 

MSE dan rendahnya nilai PSNR yang dihasilkan, dapat 

disebabkan oleh berbagai faktor, seperti besarnya nilai 

piksel yang harus disisipkan. Besarnya nilai piksel yang 

harus disisipkan dapat menyebabkan besarnya perubahan 

nilai piksel dari citra stego, terutama pada metode yang 

menggunakan jumlah bit yang besar untuk penyisipan. 

Besarnya perubahan nilai piksel dari citra stego 

menyebabkan semakin jauhnya kesamaan citra stego 

dengan citra cover. Selain itu banyaknya piksel yang harus 

disisipkan juga menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi perubahan nilai MSE dan PSNR. Semakin 

banyak piksel yang harus disisipkan maka semakin banyak 

pula perubahan piksel yang terjadi, hal ini menyebabkan 

semakin berbedanya nilai piksel dari citra stego dengan 

citra cover, terutama pada metode yang menggunakan 

jumlah bit yang besar untuk penyisipan. 

C. Pengujian Recoverable 

Pengujian recoverable merupakan salah satu aspek 

penting dalam mengukur keberhasilan suatu metode 

steganografi. Untuk melakukan pengujian recoverable, 

dilakukan ekstraksi terhadap citra rahasia yang telah 

disisipkan. Citra rahasia hasil ekstraksi tersebut kemudian 

dilihat kesamaannya dengan citra rahasia aslinya. Metode 

steganografi yang baik akan menghasilkan citra rahasia 

hasil ekstraksi yang sama persis dengan citra rahasia 

hasilnya. Hasil ekstraksi pesan rahasia dari setiap 

kombinasi metode dapat dilihat pada Tabel XII. 

TABEL XII. Tabel hasil ekstraksi pesan rahasia dari setiap kombinasi 

metode 

Metode 

Citra Stego MSE PSNR (db) LSB 

Bit 

Ruang 

Warna 

2 Bit 

RGB 

L_01.png 0 Inf 

B_01.png 0 Inf 

P_01.png 0 Inf 

YCbCr 

L_04.png 75,21 29,89 

B_04.png 22,67 36,84 

P_04.png 14135,60 6,82 

3 Bit 

RGB 

L_02.png 0 Inf 

B_02.png 0 Inf 

P_02.png 0 Inf 

YCbCr 

L_05.png 8681,13 11,41 

B_05.png 8996,03 11,92 

P_05.png 12447,78 7,99 

4 Bit 

RGB 

L_03.png 0 Inf 

B_03.png 0 Inf 

P_03.png 0 Inf 

YCbCr 

L_06.png 14462,75 6,58 

B_06.png 6469,51 12,59 

P_06.png 10861,62 8,40 

Dari Tabel XII dapat dilihat hasil ekstraksi citra rahasia 

dari setiap kombinasi metode yang digunakan dalam 

penelitian ini. Kombinasi metode yang memiliki 

recoverable yang baik berdasarkan hasil ekstraksi yang 

dapat dilihat pada Tabel XI adalah LSB 2 bit pada ruang 

warna RGB, LSB 3 bit pada ruang warna RGB, LSB 4 bit 

pada ruang warna RGB dan LSB 2 bit pada ruang warna 

YCbCr. 

Dari hasil ekstraksi pada Tabel XI dapat dilihat bahwa 

hamper seluruh hasil ekstraksi dari metode yang 

diterapkan pada ruang warna YCbCr tidak dapat kembali 

sepenuhnya bahkan berubah total. Hal ini dikarenakan 

adanya rounding-error pada proses konversi ruang warna 

dari RGB ke YCbCr dan kebalikannya. Rounding-error ini 

menyebabkan adanya perubahan nilai piksel dari citra 

stego yang dihasilkan. Perubahan nilai piksel ini 

menyebabkan berubahnya bit hasil kompresi citra rahasia 

yang disisipkan di dalam citra stego. Perubahan bit 

kompresi ini yang menyebabkan citra rahasia tidak dapat 

di ekstraksi ke bentuk asalnya dan justru mengakibatkan 

rusaknya citra rahasia saat proses dekompresi. 

Pada ruang warna HSI, proses penyisipan dan ekstraksi 

tidak dapat dilakukan pada ke tiga komponen warnanya. 

Hal ini disebabkan oleh dampak perhitungan yang terjadi 

pada komponen hue dan saturasi dari ruang warna HSI [5]. 

Dampak perhitungan pada ke dua komponen tersebut 

menyebabkan adanya rounding- error pada proses 

konversi antara ruang warna RGB dengan HSI. Rounding- 

error ini menyebabkan adanya nilai piksel yang berubah 

pada saat proses konversi antar ruang warna dilakukan. 

Oleh karena itu, proses penyisipan dan ekstraksi pada ruang 

warna HSI hanya dimungkinkan pada komponen 

intensitasnya saja. Hasil ektraksi citra rahasia dari LSB 4 

bit pada ruang warna HSI menghasilkan nilai MSE 16880 

dengan PSNR 5,86 db. Perbandingan citra hasil ekstraksi 

LSB 4 bit pada ruang warna HSI dengan citra rahasia asli 

dapat dilihat pada Gambar 19. 

  
(a) (b) 

Gambar 19 Perbandingan (a) citra rahasia asli (b) citra rahasia hasil 
ekstraksi metode 4 bit LSB pada ruang warna HSI 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil implementasi metode ke dalam bentuk 

perangkat lunak dan hasil pengujian yang telah dilakukan 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kombinasi metode yang menghasilkan citra stego 

dengan tingkat imperceptibility terbaik adalah 

kombinasi metode LSB 2 bit multi layer dengan 

kompresi delta encoding pada ruang warna RGB. 

2. Dari aspek fidelity, kombinasi yang dapat 

menghasilkan citra stego dengan kualitas terbaik 

adalah kombinasi LSB 2 bit multi layer dengan 



kompresi delta encoding pada ruang warna RGB 

dengan rata-rata nilai MSE sebesar 0,93 dan rata-rata 

nilai PSNR sebesar 48,45 db. 

3. Hasil ekstraksi pada ruang warna RGB baik pada LSB 

2 bit, 3 bit maupun 4 bit dapat dikembalikan ke citra 

aslinya sementara pada ruang warna YCbCr, hasil 

ekstraksi tidak selalu dapat dikembalikan ke citra 

aslinya. 

4. Kombinasi metode dengan tingkat recoverable terbaik 

adalah LSB 2 bit pada ruang warna RGB. 

5. Kombinasi metode terbaik yang dihasilkan dalam 

penelitian ini adalah LSB 2 bit multi layer dengan 

kompresi delta encoding pada ruang warna RGB. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan untuk 

pengembangkan metode dan system lebih lanjut yaitu : 

1. Untuk meningkatkan keamanan dari kombinasi 

metode terbaik yang dihasilkan dapat dilakukan proses 

kriptografi citra rahasia serta menggunakan PRNG 

(Pseudorandom Number Generator) untuk mengacak 

posisi penyisipan. 

2. Penggunaan metode multi layer komponen dapat 

diterapkan di steganografi yang menyisipkan informasi 

rahasia pada domain transform. 

3. Kombinasi dari metode terbaik dapat digunakan untuk 

melakukan penyisipan informasi rahasia kedalam 

video. 
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