
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kriptografi 

Kriptografi berasal dari dua buah kata yakni Crypto yang berarti rahasia dan 

Graphos yang berarti menulis, secara terminologi kriptografi berarti seni dan ilmu 

untuk menjaga kerahasiaan pesan, agar pesan tersebut aman hingga sampai ke 

penerima pesan. pada catatan sejarah, kriptografi telah digunakan oleh bangsa 

mesir  sejak 4000 tahun yang lalu oleh raja-raja mesir untuk mengirimkan pesan 

kepada panglima-panglima perangnya melalui kurir yang telah dipercayakan, dan 

hingga kini masih terus digunakan oleh banyak orang. Pada saat ini kriptografi 

selalu dikaitkan dengan keamanan yang berhubungan dengan data dan informasi 

pada komputer.  

Pada dasarnya algoritma kriptografi dibagi menjadi dua garis besar yakni 

algoritma kriptografi klasik dan algoritma kriptografi modern, pada algoritma 

kriptografi klasik menggunakan teknik substitusi dan permutasi dengan mengganti 

tiap-tiap karakter pada pesan dengan karakter lain sehingga pesan asli menjadi 

tersamarkan dan pada kriptografi modern lebih mengandalkan pada kerahasiaan 

kunci. Pesan yang sama bila dirahasiakan dengan menggunakan kunci yang 

berbeda akan menghasilkan pesan rahasia yang berbeda pula.  

Secara umum kriptografi terdiri dari dua proses, enkripsi dan dekripsi. 

Proses enkripsi merupakan proses penyandian pesan terbuka ( Plainteks ) menjadi 

pesan rahasia (Chiperteks). Pada dasarnya chiperteks akan dikirimkan melalui 

saluran komunikasi terbuka. Pada saat chiperteks diterima oleh penerima pesan, 

maka pesan tersebut akan diubah lagi menjadi pesan terbuka sehingga isi pesan 

dapat diketahui oleh penerima. Urutan proses kriptografi secara umum dapat 

dilihat pada gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Proses Enkripsi dan Dekripsi 

2.1.1 Tujuan Kriptografi  

Kriptografi memiliki 4 tujuan mendasar yang juga menjadi aspek dalam 

keamanan informasi (Munir, 2006) 

1. Kerahasiaan 

Kerahasiaan adalah aspek yang ditujukan untuk penjagaan informasi 

sehingga tidak dapat di baca oleh orang yang tak memiliki otoritas 

terhadap informasi tersebut. Sebagai contoh, pesan “harap datang ke 

markas” disandikan menjadi “bsbq ebuboh lf nbslbt”.  

2. Integritas Data  

Integritas data adalah aspek adalah aspek yang berhubungan dengan 

jaminan penjagaan dari perubahan informasi secara tidak sah selama 

pengiriman. Sistem harus mempunyai pendeteksian terhadap 

manipulasi data dan informasi dari pihak yang tak memiliki otoritas 

terhadap data dan informasi tersebut. Antara lain dengan mendeteksi 

penyisipan, penghapusan, dan pensubsitusian data lain kedalam data 

yang sebenarnya.  

3. Otentifikasi  

Otentifikasi adalah aspek yang berhubungan dengan identifikasi, yakni 

mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang saling berkirim pesan 

dalam kesatuan sistem dan informasi tersebut, sehingga antara 

pengirim dan penerima dapat saling mengenal dan memastikan sumber 

informasi yang akan dikomunikasikan. 
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4. Nir-repudiasi (menolak penyangkalan) 

Nir-repudiasi adalah aspek yang berhubungan dengan penyangkalan 

terhadap informasi yang dikomunikasikan, baik itu oleh pengirim 

maupun di penerima, sehingga pesan tersebut dapat disangkal apabila 

si pengirim tidak melakukan pengiriman dan penerima dapat 

menyangkal apabila dia telah menerima pesan. 

2.1.2 Komponen Kriptografi 

Kriptografi terdiri dari beberapa komponen, antara lain (Ariyus, 2008) : 

1. Enkripsi 

Enkripsi adalah proses mengamankan informasi atau data yang dikirim 

agar terjaga kerahasiaannya dengan mengubahnya menjadi karakter-

karakter yang tidak dimengerti hingga sukar untuk di pahami 

2. Deskripsi 

Deskripsi adalah kebalikan dari enkripsi, proses mengembalikan 

informasi atau data yang diterima dari pengirim kedalam bentuk 

aslinya sehingga isi pesan dapat di mengerti oleh penerima.  

3. Kunci (key) 

Kunci digunakan untuk melakukan proses enkripsi dan deskripsi 

informasi, yang mana kunci tersebut biasanya dimiliki oleh pihak yang 

memiliki otoritas terhadap pesan. Terdapat dua macam kunci yaitu 

kunci pribadi dan kunci publik. 

4. Cipherteks  

Cipherteks adalah informasi atau pesan yang tidak dapat dipahami 

artinya karena telah melalui proses enkripsi, karakter-karakter pada 

pesan tersebut telah berubah dari bentuk aslinya. 

5. Plainteks 

Plainteks adalah informasi atau pesan yang memiliki arti sebenarnya 

dan akan di enkripsi menggunakan algoritma-algoritma dalam 

kriptografi menjadi, sehingga pesan tersebut menjadi rahasia. 
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6. Pesan  

Pesan adalah informasi atau data yang akan melalui proses pengiriman, 

hingga sampai kepada penerima pesan. 

7. Kriptanalisis 

Kriptanalisis adalah teknik mengetahui plainteks dari cipher teks tanpa 

perlu mengetahui kunci algoritmanya. Dan kriptanalis adalah sebutan 

untuk orang yang melakukan kriptanalisis.  

2.1.3 Algoritma Kriptografi  

Berdasarkan dari penggunaan kuncinya kriptografi dibagi menjadi 2 

macam, yakni algoritma kriptografi simetris dan asimetris. Pada dasarnya 

algoritma kriptografi simetris menggunakan satu kunci yang sama terhadap proses 

enkripsi dan deskripsi informasinya, pada algoritma ini penerima pesan telah 

memiliki kunci yang akan digunakan sebagai alat pelengkap untuk 

mendeskripsikan chiperteks menjadi plainteks. Tingkat keamanan terhadap 

algoritma kriptografi ini adalah pada kerahasiaan kuncinya (Ariyus, 2009).   

Seluruh algoritma kriptografi klasik menggunakan metode kriptografi 

simetris, seperti Caesar cipher, Vigenere cipher, Hill cipher dll. Namun, beberapa 

algoritma kriptografi modern juga ada di ruang lingkup kriptografi simetri ini.  

Seperti, algoritma DES (Data Encryption Standart), Triple-DES dan lain-lain. 

 

Gambar 2.2 Algoritma Kriptografi Simetris 

Algoritma kriptografi simetris dibagi menjadi dua kategori yaitu algoritma 

aliran (Stream Ciphers) dan algoritma blok (Block Ciphers). Dimana pada 

algoritma aliran, proses penyandiannya akan beriorientasi pada satu bit/byte data. 
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Sedangkan pada algoritma blok, proses penyandiannya berorientasi pada 

sekumpulan bit/byte data (per blok). 

Kelemahan dari algoritma kriptografi simetris ini adalah pada kuncinya, 

yakni pengirim dan penerima hanya memiliki satu kunci yang sama sehingga si 

pengirim pesan harus memiliki cara agar kunci yang akan digunakan tersebut 

sampai ke penerima tanpa ketahuan pihak selain pengirim dan penerima dan kunci 

harus sering berubah seiring dengan seringnya pengiriman informasi agar tetap 

terjaga kerahasiaan informasi tersebut. Namun di samping memiliki beberapa 

kelemahan algoritma ini juga memiliki kelebihan, antara lain yaitu memiliki 

waktu yang lebih singkat dalam proses enkripsi dan deskripsi informasi, ukuran 

kunci yang lebih pendek dan  otentifikasi pengirim pesan dapat langsung dikenali 

oleh penerima pesan, karena hanya pengirim dan penerima yang mengetahui 

kunci yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi dan penggunaan kunci 

yang pendek pada algoritma ini dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan  

bilangan acak. 

Algoritma asimetri memiliki dua buah kunci yang digunakan untuk proses 

enkripsi dan dekripsinya atau disebut juga dengan algoritma kunci publik (public-

key cryptograph) yakni kunci enkripsinya tidak bersifat rahasia dan kunci 

dekripsinya bersifat rahasia, sehingga pengirim akan mengenkripsi pesan 

menggunakan kunci publik dan si penerima akan mendekripsi pesan 

menggunakan kunci rahasia.  

 

Gambar 2.3 Algoritma Kriptografi Asimetris 
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Penggunaan algoritma kriptografi asimetris ini diumpamakan seperti kotak 

surat, hanya pemilik kotak surat yang memiliki kunci sedangkan si pengirim tidak 

memerlukan kunci dari kotak surat tersebut untuk memasukkan surat ke dalam 

kotak, hanya memanfaatkan celah pada lubang kotak surat tersebut. 

Kelebihan kriptografi asimetri ini antara lain : 

1. Hanya kunci privat yang perlu dijaga kerahasiaannya pada setiap 

entitas yang berkomunikasi dengan tidak mengabaikan otentifikasi 

kunci publiknya. 

2. Pasangan kunci publik dan privat tidak perlu diubah bahkan untuk 

waktu yang lama. 

3. Dapat digunakan untuk pengiriman kunci simetri agar tetap aman 

hingga sampai ke penerima kunci. 

4. Beberapa algoritma kunci publik dapat digunakan untuk memberi 

tanda tangan digital pada pesan. 

Kelemahan kriptografi asimetri ini antara lain : 

1. Proses enkripsi dan dekripsi data biasanya lebih lambat daripada 

algoritma kriptografi simetri, karena enkripsi dan dekripsi 

menggunakan bilangan yang besar dan melibatkan operasi 

perpangkatan yang besar. 

2. Ukuran pesan yang telah terenkripsi besar daripada ukuran pada 

plainteks (bisa dua sampai empat kali ukuran plainteks). 

3. Ukuran kunci(key) relatif lebih besar ukurannya daripada kunci simetri 

4. Cipherteks tidak dapat memberikan informasi mengenai otentikasi 

pengirim, Karena kunci publik diketahui secara luas dan dapat 

digunakan setiap orang 

5. Tidak ada algoritma kunci-publik yang terbukti aman. Kebanyakan 

algoritma mendasarkan keamanannya pada tingkat kesulitan 

pemecahan persoalan-persoalan aritmetik (pemfaktoran, logaritmik, 

dsb) yang menjadi dasar pembangkit kunci. 
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2.1.4 Tipe dan Model Kriptografi  

Terdapat banyak metode untuk melakukan proses enkripsi dan deskripsi, 

namun pada dasarnya terdapat dua tipe dasar algoritma simetris :(Ariyus, 2008) 

1. Blok Kode (Block Cipher) 

Algoritma blok kode merupakan algoritma yang masukan dan 

keluarannya berupa satu blok dan terdapat banyak bit dari setiap 

bloknya (misalnya 1 blok terdapat 64 bit atau 128 bit ). 

2. Aliran Kode (Stream Cipher) 

Algoritma aliran kode beroperasi pada plainteks/chiperteks dalam 

bentuk bit tunggal, pada rangkaian bit ini dienkripsikan dan 

didekripsikan bit per bit. 

2.2 Algoritma Modulo 

Algoritma Modulo termasuk algoritma kriptografi kunci simetris yang 

artinya bahwa kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi 

merupakan kunci yang sama panjang. Modulo harus menggunakan kunci yang 

dimasukkan dari pengguna dan memiliki panjang karakter yang sama dengan 

plainteks dari pesan. Pada penelitian ini penulis akan membangun aplikasi yang 

dapat memodifikasi key yang akan diinputkan oleh pengguna, sehingga apabila 

key yang dimasukan oleh pengguna tidak sama panjang dengan jumlah karakter 

pada plainteks maka sistem akan melakukan pengulangan karakter key sebanyak 

jumlah karakter plainteks agar dapat dioperasikan menjadi karakter ciperteks. 

Berikut adalah karakter yang nantinya akan dipedomankan pada pengenkripsian 

teks di penelitian ini.  

Tabel 2.1 ASCII Printable Characters  

Dec Hex Sym Dec Hex Sym Dec Hex Sym 

32 20 Sp 64 40 @ 96 60 ` 

33 21 ! 65 41 A 97 61 a 

34 22  “ 66 42 B 98 62 b 

35 23 # 67 43 C 99 63 c 

36 24 $ 68 44 D 100 64 d 

37 25 % 69 45 E 101 65 e 

38 26 & 70 46 F 102 66 f 
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Dec Hex Sym Dec Hex Sym Dec Hex Sym 

39 27  „ 71 47 G 103 67 g 

40 28 ( 72 48 H 104 68 h 

41 29 ) 73 49 I 105 69 i 

42 2A * 74 4A J 106 6A j 

43 2B + 75 4B K 107 6B k 

44 2C , 76 4C L 108 6C l 

45 2D - 77 4D M 109 6D m 

46 2E . 78 4E N 110 6E n 

47 2F / 79 4F O 111 6F o 

48 30 0 80 50 P 112 70 p 

49 31 1 81 51 Q 113 71 q 

50 32 2 82 52 R 114 72 r 

51 33 3 83 53 S 115 73 s 

52 34 4 84 54 T 116 74 t 

53 35 5 85 55 U 117 75 u 

54 36 6 86 56 V 118 76 v 

55 37 7 87 57 W 119 77 w 

56 38 8 88 58 X 120 78 x 

57 39 9 89 59 Y 121 79 y 

58 3A : 90 5A Z 122 7A z 

59 3B ; 91 5B [ 123 7B { 

60 3C < 92 5C \ 124 7C | 

61 3D = 93 5D ] 125 7D } 

62 3E > 94 5E ^ 126 7E ~ 

63 3F ? 95 5F _ 127 

Pada alur proses pengenkripisiannya, pengirim pesan dapat menggunakan 

karakter-karekter pada tabel ASCII yang telah ditentukan sebagai key untuk 

mengenkripsi pesan, dan si penerima  harus menggunakan kunci yang sama untuk 

melakukan deskripsi pesan tersebut. Berikut langkah-langkah enkripsi 

menggunakan algoritma Modulo: 

1. Pengirim menginputkan pesan yang akan dienkripsi. 

2. Pengirim selanjutnya menginputkan key. 

3. Apabila key tidak sama panjang dengan karakter, maka akan dilakukan 

penyesuaian panjang key dengan plainteks, yakni melakukan perulangan 

karakter key sebanyak jumlah pada karakter plainteks. 
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4. Setelah pesan dan key diinputkan, maka tiap-tiap karakter pada pesan 

tersebut diproses dengan menjumlahkan nilai desimal dari tiap-tiap 

karakter plainteks dengan nilai desimal dari karakter key yang telah 

diinputkan, sehingga hasil penjumlahan nilai desimal dikonversikan 

kedalam bentuk karakter ASCII sehingga didapatkan karakter cipherteks.  

5. Pada tahapan deskripsi, penerima pesan menginputkan key yang sama 

untuk mendapatkan plainteks.  

Berikut adalah contoh enkripsi pesan menggunakan algoritma ini, pesan yang 

akan dienkripsi adalah “aksi!!” dengan inputan key “IPHONE”, maka didapat 

proses Cipherteks “,==:of”. Berikut adalah gambaran alur prosesnya: 

Tabel 2.2 Proses enkripsi pesan 

plainteks Desimal 

Plainteks 

(n) 

Key 

 

Desimal  

key (x) 

Desimal 

Cipherteks 

(n+x) mod 

95 

Cipherteks 

 

a 97 I 73 44 , 

k 107 P 80 61 = 

s 115 H 72 61 = 

i 105 O 79 58 : 

! 33 N 78 111  o 

! 33 E 69 102 f 

2.3 Kompresi Data 

Kompresi data merupakan salah satu cabang dari ilmu di bidang komputer, 

secara garis besar kompresi adalah ilmu atau seni mengurangi ukuran data tanpa 

merusak jumlah informasi yang terkandung dari data tersebut. Pengertian lain 

tentang data kompresi yakni pengubahan data yang berupa kumpulan karakter 

menjadi bentuk kode dengan tujuan untuk menghemat kebutuhan tempat 

penyimpanan dan waktu transmisi data (Neysa, 2007). 

Tujuan dari kompresi data antara lain untuk merepresentasikan data digital 

dengan tidak sebanyak jumlah bit aslinya, namun tetap dapat mempertahankan 

kebutuhan akan pembentukan kembali data aslinya, data bisa berupa gambar, teks, 

suara dan video. Gambaran singkat tentang kompresi data dapat dijelaskan seperti 

gambar berikut. 
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Gambar 2.4 Kompresi dan Dekompresi Data  

(Pizaini & Yanto, 2012) 

 Proses kompresi dilakukan dengan tahapan dari pembacaan karakter-

karakter dari teks asli, kemudian setelah melakukan kompresi maka akan 

menghasilkan teks yang telah terkompresi (Compressed Text), dan untuk proses 

dekompresi dengan membaca file dari hasil kompresi dan dilakukan proses 

dekompresi untuk menghasilkan kembali file aslinya. 

 Secara garis besar teknik kompresi dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

1. Lossy Compression 

Proses kompresi lossy ini menghilangkan beberapa detail dari data dan 

mengakibatkan perubahan terhadap data dibanding sebelum dilakukannya 

proses kompresi. Contoh penggunaan kompresi lossy adalah pada suara 

digital, gambar digital, dan video. Walaupun kondisi sudah berubah dari 

kondisi asli namun data tetap dapat digunakan. 

2. Lossless Compression 

Proses kompresi lossless ini biasa digunakan pada data yang sangat 

penting, karena tidak ada penghilangan detail data pada proses kompresi 

dan ketika dilakukan proses dekompresi data akan kembali utuh seperti 

semula.  
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Kompresi data sangat populer untuk saat ini karena dua alasan, yaitu (Pizaini 

& Yanto, 2012): 

1. Ukuran lebih kecil sehingga pengguna dapat menyimpan data lebih 

banyak dan menghemat penggunaan memori. 

2. Kecepatan transmisi pada jaringan akan berkurang, karena pengurangan 

dari bit-bit data yang telah dikompres. 

2.3.1 Metode Kompresi Data 

 Berdasarkan tipe kode yang digunakan untuk mengubah pesan awal 

sebelum proses kompresi menjadi sekumpulan codeword, terbagi menjadi dua 

kelompok, yaitu : 

1. Metode statik 

Metode statik yakni penggunaan kamus atau peta kode yang selalu 

sama di setiap data yang akan di kompres. membutuhkan dua fase, fase 

pertama menghitung kemungkinan dari kemunculan tiap-tiap karakter 

dari file dan menentukan peta kodenya, dan fase kedua mengubah 

sekumpulan pesan menjadi kode berdasarkan peta kode untuk 

selanjutnya ditransmisikan. 

2. Metode dinamik 

Jika pada metode statik peta kode digunakan selalu sama untuk setiap 

proses kompresi, maka pada metode dinamik peta kode dapat berubah 

dari waktu ke waktu tergantung dari file masukan.  Contoh algoritma 

pada metode ini antara lain LZW dan DMC. 

2.3.2 Kompresi Huffman 

  Metode kompresi Huffman diperkenalkan pertama kali oleh David A. 

Huffman pada tahun 1952. Pada dasarnya kompresi Huffman  digambarkan 

seperti pengkodean pada kode morse. Metode ini mengkodekan simbol pada suatu 

data dengan kode-kode biner, dimana karakter yang sering muncul dikodekan 

dengan rangkaian bit yang pendek dan karakter yang jarang muncul dikodekan 

dengan rangkaian bit yang lebih panjang. berdasarkan rangkaian bit yang telah 

dihasilkan maka disusunlah sebuah peta kode. Algoritma Huffman masuk dalam  
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algoritma kompresi yang menggunakan metode peta kode yang selalu sama 

(statik). Terdapat dua tahap pada metode kompresi ini, yaitu tahap pertama untuk 

menghitung probabilitas kemunculan tiap simbol dan menentukan peta kodenya, 

dan tahap kedua untuk mengubah pesan menjadi kumpulan kode yang nantinya 

akan ditransmisikan.   

 Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan kompresi menggunakan 

metode Huffman. Antara lain : 

1. Data yang dikompres dianalisis dulu tiap-tiap karakter yang terdapat di 

dalamnya, dihitung frekuensi kemunculan dari tiap karakter dan dibangun 

tabel berisi atribut karakter dan frekuensi kemunculan karakter. 

2. Dua karakter yang memiliki frekuensi kemunculan terbanyak di pilih 

sebagai simpul pertama untuk membangun pohon Huffman. 

3. Dari dua simpul yang telah dipilih tersebut dirangkai simpul induk untuk 

menghitung frekuensi jumlah kemunculan karakter pada dua simpul tadi. 

4. Kemudian dua simpul tersebut dihapus dari tabel digantikan oleh simpul 

induk tadi. Simpul ini kemudian dijadikan acuan untuk membentuk pohon 

Huffman. 

5. Dilakukan langkah 3-5 secara berulang-ulang untuk membentuk simpul 

akar, hingga isi tabel tinggal 1 karakter saja. 

6. Setiap cabang simpul pada bagian kiri diberi kode 1 (simpul yang 

memiliki frekuensi kemunculan lebih besar) dan kode 0 pada cabang 

simpul sebelah kanan (simpul yang memiliki frekuensi kemunculan lebih 

kecil). 

7. Dibuat lintasan dari induk ke akar, dan dilakukan pembacaan dengan 

memperhatikan setiap nilai pada cabang. 

8. Kode biner yang terangkai dari simpul induk hingga akar adalah 

representasi dari kode Huffman. 

Berikut adalah contoh sederhana implementasi penggunaan algoritma 

Huffman. misalkan terdapat sebuah teks “BISMILLAH WISH ME LUCK”. Jika 

dibangun tabel berdasarkan kode ASCII (American Standard Code for 
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Information Interchange) untuk mendapatkan representasi biner dan frekuensi 

kemunculan tiap karakternya.  

Tabel 2. 3 Tabel Karakter Pesan 

Chars ASCII Kode Biner Frekuensi  

' ' 32 00100000 3 

'A' 65 01000001 1 

'B' 66 01000010 1 

'C' 67 01000011 1 

'E' 69 01000101 1 

'H' 72 01001000 2 

'I' 73 01001001 3 

'K' 75 01001011 1 

'L' 76 01001100 3 

'M' 77 01001101 2 

'S' 83 01010011 2 

'U' 85 01010101 1 

'W' 87 01010111 1 

Total kemunculan 22 

 Dari tabel tersebut, maka dapat dibentuk pohon Huffman dengan 

menganalisa frekuensi kemunculan dari karakter yang terdapat dalam kalimat. 

Berikut adalah contoh pohon Huffman yang telah dibangun : 
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Gambar 2.5 Pembentukan pohon Huffman 

 Gambar diatas adalah pembentukan pohon Huffman dengan 

menggambarkan kemunculan setiap karakter dan frekuensi kemunculannya. 

Pembacaan dari simpul induk ke simpul akar akan menghasilkan kode-kode untuk 

dibentuk menjadi peta kode Huffman. langkah selanjutnya adalah membentuk 

tabel kode Huffman, sebagai berikut. 

Tabel 2.4 Tabel Huffman 

Chars ASCII Kode Biner Frekuensi  
Kode 

Huffman  

' ' 32 00100000 3 110 

'A' 65 01000001 1 11110 

'B' 66 01000010 1 0101 

'C' 67 01000011 1 11111 

'E' 69 01000101 1 0100 

'H' 72 01001000 2 1110 

'I' 73 01001001 3 011 

'K' 75 01001011 1 1010 

'L' 76 01001100 3 100 

'M' 77 01001101 2 000 
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'S' 83 01010011 2 1011 

'U' 85 01010101 1 0010 

'W' 87 01010111 1 0011 

'W' 87 01010111 1 110 

 

Hasil pengkodean ke format biner pada pesan “BISMILLAH WISH ME 

LUCK‟ maka didapat karakter pada pesan tersebut sesuai dengan kode biner 

aslinya adalah sebagai berikut “01000010 01001001 01010011 01001101 

01001001 01001100 01001100 01000001 01001000 00100000 01010111 

01001001 01010011 01001000 00100000 01001101 01000101 00100000 

01001100 01010101 01000011 01001011”. dibutuhkan 176 bit atau setara dengan 

22 kilobytes ruang penyimpanan data. 

 

Melalui proses kompresi dengan menggunakan metode kompresi 

Huffman, maka didapat kode sebagai berikut “0101 011 1011 000 011 100 100 

11110 1110 110 0011 011 1011 1110 110 000 0100 110 100 0010 11111 1010”. 

Dibutuhkan 101 bit atau setara dengan 13 kilobytes ruang penyimpanan data. 

Berikut adalah persamaan mencari tingkat Rasio Kompresi : 

Rasio Kompresi = 
                          

                            
       

          = 101/176 * 100% 

          = 57,39 % 

 Rasio kompresi merupakan perbandingan antara hasil pesan yang telah 

dikompresi dengan pesan yang belum dikompresi. Batasan pada rasio kompresi 

adalah 100%, ketika rasio kompresi lebih besar dari 100% maka ukuran kompresi 

lebih besar dari ukuran pesan aslinya dan sebaliknya ketika rasio kompresi lebih 

kecil dari 100% maka ukuran pesan telah berhasil di kompresi. 
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2.4 Steganografi. 

 Steganografi berasal dari bahasa Yunani steganos, yang artinya 

“tersembunyi atau terselubung”, dan graphein, “menulis” sehingga secara 

mendasar arti dari steganografi adalah "tulisan yang disembunyikan". 

Steganografi adalah ilmu atau seni menyembunyikan pesan atau informasi dalam 

suatu obyek, seperti teks atau image bertujuan untuk menghindari kecurigaan . 

 Pada dasarnya steganografi membahas bagaimana teknik sebuah pesan 

agar dapat disisipkan dalam sebuah file atau media penampung sehingga pihak 

ketiga tidak menyadari akan keberadaan pesan tersebut, karena keterbatasan 

sistem indra pada manusia, mata pada media citra dan telinga pada media audio. 

Jadi apabila pada teknik enkripsi pesan disamarkan menjadi kode-kode yang tak 

diketahui, maka pada steganografi pesan tersebut disisipkan pada wadah 

penampung sehingga keberadaan pesan menjadi tersembunyi. 

 Penyembunyian pesan rahasia ke dalam media penampung pasti 

mengubah kualitas media tersebut. Aspek-aspek penilaian terhadap tingkat 

keberhasilan metode steganografi dalam melakukan pekerjaannya dapat dinilai 

dari beberapa aspek yaitu (Ermadi dkk, 2004) : 

1. Kapasitas (capacity) yang mengacu pada jumlah atau ukuran informasi 

yang dapat disembunyikan pada sebuah media penampungnya 

(payload capacity) dan kemampuan media penampung dalam 

menyembunyikan informasi (imperceptibility), 

2. Keamanan (security) yang mengacu pada pencegahan (prevention) 

bagiorang biasa yang tidak mampu mendeteksi informasi yang 

tersembunyi di dalam sebuah media penampung, dan 

3. Resistansi (robustness) yang berfungsi untuk modifikasi media stego 

sehingga dapat bertahan terhadap suatu attack yang dapat 

menghancurkan informasi tersembunyi. 
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2.4.1 Proses Steganografi 

 Pada dasarnya steganografi memiliki dua proses, yakni proses 

menyisipkan dan proses ekstraksi dari informasi yang disembunyikan. Proses 

tersebut dapat dilihat dari gambar berikut : 

 

Gambar 2. 6 Proses Penyisipan (Embedding) dan Ekstraksi Pesan 

 Dari gambar maka dapat dijelaskan pada proses penyisipan pesan rahasia, 

pesan rahasia yang disisipi kedalam media penampung kemudian diberikan kunci 

(stegokey) sehingga menghasilkan media dengan informasi tersembunyi di 

dalamnya. Dan pada proses ekstraksi media yang telah disisipi informasi di proses 

untuk mendapatkan informasi yang terkandung di dalamnya dengan memasukkan 

stegokey yang sama dengan stegokey pada penyisipan pesan, sehingga informasi 

dapat di ekstrak dari gambar. 

2.4.2 Metode Least Significant Bit (LSB) 

Metode LSB pada steganografi merupakan metode yang paling umum dan 

paling banyak digunakan karena kemudahan pada pengimplementasiannya. 

Metode ini membutuhkan syarat, yaitu jika dilakukan kompresi pada stego, harus 

digunakan format lossless compression, karena metode ini memanfaatkan 

penggunaan bit-bit setiap piksel pada medianya. Pada dasarnya metode LSB ini 

memanfaatkan penggunaan bit-bit yang tak memiliki pengaruh yang besar 

terhadap file itu sendiri yakni bit yang terletak di posisi paling kanan, sehingga 

perubahan yang terjadi akan sangat kecil, dan akan sukar dideteksi oleh indra 
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manusia. Kenyataan inilah yang akhirnya dimanfaatkan sebagai teknik 

penyembunyian data atau pesan.   

Penyisipan data dan di informasi di media dilakukan dengan mengganti 

beberapa bit data di dalam biner citra digital dengan bit-bit informasi rahasia. 

Pada susunan bit di dalam sebuah byte (1 byte = 8 bit), berarti (Most Significant 

Bit) yakni bit yang cukup berpengaruh terhadap data apabila perubahan bit-bit 

tersebut dilakukan dan bit yang paling kurang berarti (Least Significant Bit). 

Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 2.7 Representasi Biner  

(Hidayasari & Yanto, 2015) 

 Proses pada metode LSB  dengan menyisipkan informasi pada media 

dapat diurutkan sebagai berikut : 

1. Menginputkan data digital (gambar, suara dan video) yang akan digunakan 

sebagai wadah penampung. 

2. Menginputkan pesan yang akan menjadi pesan rahasia untuk disisipkan 

kedalam media. 

3. Proses embedding, yakni proses menyisipkan bit-bit tiap karakter pada 

pesan kedalam media penampung pada bit-bit terakhir atau bagian paling 

kanan dari media. 

4. Pesan berhasil disisipkan kedalam gambar, dan sewaktu-waktu pesan 

dapan di ekstrak dari gambar. 

Berikut adalah ilustrasi proses penyisipan pesan pada media citra 24 bit, yang 

mempunyai struktur 3 warna.  
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Tabel 2.5 Tabel Warna Dalam Bentuk Nilai Desimal 

66 65 65 68 69 69 

72 72 72 73 72 72 

88 89 90 90 90 90 

Dari tabel diatas adalah format wana dalam bentuk angka desimal pada 

citra 24 bit, selanjutnya akan di representasikan kedalam bentuk biner 

Tabel 2.6 Tabel Warna Dalam Bentuk Nilai Biner 

01000010 01000001 01000001 01000100 01000101 01000101 

01001000 01001000 01001000 01001001 01001000 01001000 

01011000 01011001 01011010 01011010 01011010 01011010 

 Selanjutnya pesan yang akan disisipkan misalnya adalah karakter “id”, 

nilai binernya adalah “0110100101100100”, maka prosesnya akan seperti ini : 

Tabel 2.7 Tabel Penyisipan Bit Pesan Pada Warna 

01000010 01000001 01000001 01000100 01000101 01000100 

01001000 01001001 01001000 01001001 01001001 01001000 

01011000 01011001 01011010 01011010 01011010 01011010 

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa perubahan pada bit-bit citra yang 

telah disisipi pesan tidak terlalu signifikan dibanding citra asli, sehingga 

perubahan yang terjadi pada citra sangat kecil dan menyebabkan sulitnya indra 

mata mendeteksi perubahan pada gambar. 

2.4.3 Teknik Modifikasi metode LSB 

  Pola penyisipan bit-bit yang  pada metode LSB dianggap dapat 

menimbulkan kecurigaan dan mudah terdeteksi oleh aplikasi pendeteksi stegano, 

maka untuk menghindari kecurigaan dan meningkatkan pola pengamanan pada 

pesan atau informasi rahasia, dapat digunakan metode LSB dengan melakukan 

modifikasi pada teknis penyisipan bit-bit data. Pada penelitian ini, penulis 

melakukan penyisipan infomasi atau pesan ke dalam file citra dengan modifikasi 

LSB, yakni dengan menyisipkan bit-bit informasi pada bit ke 1 dan 2 pada media 

penampung. Berikut adalah contoh ilustrasi penyisipan pesan dengan metode 

teknik modifikasi LSB. 
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Tabel 2.8 Tabel Warna Dalam Bentuk Nilai Desimal 

66 65 65 68 69 69 

72 72 72 73 72 72 

88 89 90 90 90 90 

Dari tabel diatas adalah format wana dalam bentuk angka desimal pada 

citra 24 bit, selanjutnya akan di representasikan kedalam bentuk biner 

Tabel 2.9 Tabel Warna Dalam Bentuk Nilai Biner 

01000010 01000001 01000001 01000100 01000101 01000101 

01001000 01001000 01001000 01001001 01001000 01001000 

01011000 01011001 01011010 01011010 01011010 01011010 

 Selanjutnya pesan yang akan disisipkan misalnya adalah karakter “id”, 

nilai binernya adalah “0110100101100100”, maka prosesnya akan seperti ini : 

Tabel 2.10 Tabel Penyisipan Bit Pesan Pada Warna 

01000001 01000010 01000010 01000101 01000101 01000110 

01001001 01001000 01001000 01001001 01001000 01001000 

01011000 01011001 01011010 01011010 01011010 01011010 

2.5 Citra Digital 

Citra digital adalah dokumen berbentuk file yang dapat diolah oleh 

komputer dan dihasilkan melalui media digital atau elektronik. Menurut Sutoyo 

dan Wijanarto (2009), terdapat 3 jenis citra yang biasa digunakan, antara lain : 

1. Citra biner  

Citra biner merupakan kualitas citra yang sederhana karena hanya 

terdiri dari dua warna yaitu putih dan hitam. Bit 1 mewakili warna 

putih dan bit 0 mewakili warna hitam. 

2. Citra skala keabuan (Greyscale) 

Pada citra Grayscale banyaknya warna pada citra ini tergantung pada 

jumlah bit yang disediakan di memori untuk menampung kebutuhan 

warna tersebut. Citra 2 bit mewakili 4 warna dan citra 3 bit mewakili 8 

warna. Semakin besar jumlah bit warna yang disediakan di memori, 

semakin halus gradiasi warna yang terbentuk. 
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3. Citra warna (RGB)  

Citra warna merupakan kombinasi dari tiga dasar warna yakni Red, 

Green dan Blue. Setiap warna dasar menggunakan 8 bit penyimpanan 

dam memiliki gradiasi sebanyak 255 warna, berarti setiap piksel pada 

warna mempunyai kombinasi warna sebanyak 18 juta lebih warna, 

sehingga pada jenis citra ini membutuhkan ruang penampung yang 

lebih dari jenis warna lain.  

Gambar digital berupa sekumpulan titik yang tersusun dalam bentuk 

matriks, dan nilainya menyatakan suatu derajat kecerahan (derajat keabuan/gray-

scale). Derajat keabuan 8 bit menyatakan 256 derajat kecerahan. Citra digital 

disimpan juga secara khusus di dalam file 24-bit atau 8-bit. Gambar 24-bit 

menyediakan lebih banyak ruang untuk menyembunyikan informasi, Semua 

variasi warna untuk pixel yang diperoleh dari tiga warna dasar yaitu merah, hijau 

dan biru (RGB). Setiap warna dasar direpresentasikan dengan 1 byte. gambar 24-

bit menggunakan 3 byte per pixel untuk merepresentasikan suatu nilai warna. 3 

byte ini dapat direpresentasikan sebagai nilai hexa-desimal, desimal, dan biner.  

 

Gambar 2.8 Representasi Citra Digital 

2.6   Media Penyimpanan Data 

 Media yang digunakan sebagai tempat penyimpanan informasi atau pesan 

rahasia adalah format file bitmap, secara garis besar bitmap dibagi menjadi empat 

bagian yaitu file header, image header, color palette dan pixel data. Pada bitmap 

mendukung warna RGB (Red, Green dan Blue) dengan kedalaman 1,2,4,8,16 dan 
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24 bit. Jenis citra ini menghasilkan format dengan kualitas gambar yang lebih baik 

dari jenis citra lain karena tidak mengalami kompresi. Berikut adalah kriteria dari 

file bitmap : (rindi, 2010) 

1. Bitmap adalah standar format citra pada ruang lingkup Microsoft 

Windows dan IBM OS/2. 

2. Memilki ukuran yang besar. 

3. Memiliki kualitas yang lebih baik dari jenis citra lain, seperti JPG/JPEG 

dan GIF. 

4. Bitmap merupakan format citra yang belum melalui proses kompresi dan 

memiliki sistem warna RGB, setiap pikselnya mengandung 3 komponen 

RGB yang disatukan. 

5. Format file bitmap versi baru dari Microsoft Windows, terdiri dari header 

file, header bitmap, informasi palet dan data bitmap. 

6. Penyimpanan data pada bitmap disusun terbalik dari bawah ke atas dalam 

bentuk matriks yang berukuran width x height. 

Pada dasarnya tampilan pada bitmap dapat menunjukkan kehalusan 

gradasi bayangan dan warna dari sebuah gambar, sehingga bitmap menjadi media 

elektronik yang paling tepat untuk gambar yang memiliki struktur paduan warna 

yang rumit, seperti foto dan lukisan digital. Berikut adalah struktur format pada 

bitmap : 

1. File header :  

File Header merupakan bagian yang merepresentasikan jenis atau 

format file atau disebut juga sebagai bagian identifikasi file. 

2. Image Header  

Image Header merupakan bagian yang berisi informasi-informasi 

ukuran width x height dalam satuan piksel, format warna, informasi 

tentang file, ukuran data dalam byte, resolusi data dan jumlah warna 

yang digunakan dalam citra. 

3. Color Table 

Color Table merupakan bagian yang berisikan informasi dari intensitas 

nilai RGB 
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4. Pixel Data  

Pixel data merupakan bagian yang berisi piksel data pada gambar. 

 

             Gambar 2.9 Struktur format Bitmap 

2.7   Pengujian kelayakan steganografi 

Pengujian dan kelayakan ini merupakan hal yang berkaitan pada aspek 

dasar dari teknik steganografi, antara lain kapasitas (capacity), keamanan 

(security), dan resistansi (robustness) terhadap objek steganografi. Pada aspek 

keamanan objek steganografi akan diuji dengan aplikasi steganalyst, seperti 

StegSpy atau StegDetect. Pada aspek resistansinya objek akan diuji menggunakan 

aplikasi pengolahan gambar seperti, paint dan microsoft office picture manager 

dan lain sebagainya.  

Pengujian pada objek steganografi juga mencakup terhadap penilaian 

kualitas dari citra gambar yang dijadikan objek, yakni dengan cara 

membandingkan citra sebelum dilakukan proses steganografi dengan citra sesudah 

proses steganografi tersebut dilakukan. Pengujian dapat dilakukan dengan cara 

subjektif dan objektif. Pada pengujian subjektif dapat dilakukan dengan 

melakukan penglihatan citra itu sendiri secara kasat mata, sedangkan pada 

pengujian objektif adalah dengan melakukan perhitungan terhadap nilai PSNR 

(Peak Signal to Noise Ratio), penilaian terhadap PSNR sebuah file dianggap baik 

apabila berada diatas nilai 20 dB (Desibel), maka jika nilai PSNR dibawah dari 20 

Db dapat dikatakan telah terjadi distorsi yang besar pada file yang telah dilakukan 
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proses embedding (stegofile). Penghitungan nilai PSNR dapat dilakukan dengan 

menggunakan persamaan dibawah ini (Eric, 2003)  

 











MSE
PSNR

255
10log20  …………………………………………….…(2.1) 

Penjelasan : 

PSNR : Nilai PSNR citra 

255 : Nilai maksimum piksel 

MSE : Nilai MSE 

MSE (Mean Sequare Error) merupakan nilai rata - rata dari jumlah kuadrat 

Absolute Error antara carrier file dengan stegofile. Nilai ini dapat diperoleh 

dengan menggunakan rumusan persamaan sebagai berikut : 
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Penjelasan : 

MSE : Nilai mean square error dari citra 

M : Jumlah baris/ lebar citra dalam piksel 

N : Jumlah kolom/ tinggi gambar dalam piksel  

I (i,j) : Nilai piksel dari citra asli  

K (i,j) : Nilai piksel dari citra yang mengandung pesan (stegofile). 
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2.8   Penelitian Terkait 

   Berikut ini adalah penelitian terkait dari penelitian yang akan dilakukan : 

Tabel 2. 11 Tabel Penelitian Terkait 

No Penulis  Judul Dipublikasi 

pada 

Kesimpulan  

1 (Nugroho, 

2012) 

Implementasi 

Algoritma 

Caesar Cipher 

ROT13 dan 

Base64  

Untuk 

Enkripsi dan 

Dekripsi Pesan 

SMS Pada 

Handphone  

Berbasis 

Android 

 

Naskah 

Publikasi 

STMIK 

AMIKOM 

Yogyakarta  

 

Menggabungkan algoritma 

Caesar Cipher ROT 13 dan 

Base64 pada aplikasi berbasis 

mobile berbasis android 

dengan bahasa pemrograman  

Java sebagai kebutuhan untuk 

mengamankan pesan yang 

akan dikirimkan melalui  

mekanisme SMS. 
 

2 (Pizaini & 

Yanto, 

2012) 

 Smart 

Messaging 

Pada Mobile 

Android 

Dengan 

Advanced 

Encryption 

Standart 

(AES) dan 

Kompresi 

Huffman 

Tugas 

Akhir 

Teknik 

Informatika 

UIN Suska 

Hasil penelitian Menunjukan 

bahwa penerapan kompresi 

data dengan menggunakan 

peta kode statis. kompresi 

pesan dapat meningkatkan 

efisiensi jumlah pengiriman 

pesan karena bit hasil 

kompresi lebih kecil dari bit 

aslinya dan dikombinasikan 

dengan algoritma enkripsi 

AES 128 untuk menambah 

tingkat keamanan pada pesan 

yang dikirimkan, aplikasi yang 

dirancang berjalan pada sistem 

operasi mobile Android. 
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No Penulis  Judul Dipublikasi 

pada 

Kesimpulan  

3 (Hidayasari 

& Yanto, 

2015)  

 

Analisis 

Metode Least 

Significant Bit 

(LSB) 

Menggunakan 

Sequential 

Encoding – 

Decoding 

Pada 

Steganography 

Citra Digital. 

Tugas 

Akhir 

Teknik 

Informatika 

UIN Suska 

Pada penelitian ini 

menganalisa algoritma LSB 

menggunakan metode 

Sequential Encoding – 

decoding karena terdapat 

kekurangan jika dilakukan 

penyerangan dengan metode 

enhanced LSB, lalu mencoba 

memodifikasinya dengan 

menggunakan LSB+1 dan 

menggunakan operasi XOR 

pada bit-bit pesan yang akan 

disisipkan and 

menyisipkannya dengan pola 

RGBBGRRG. Sehingga 

menjadi lebih baik dari segi 

keamanan dan tidak terdeteksi 

oleh steganalysis tool. 

4 (Marzuki 

& Jasril, 

2011) 

 

Rancang 

Bangun 

Aplikasi 

Untuk 

Penyisipan 

Text 

dan File ke 

dalam Image 

dan Audio File 

dengan 

Metode Least 

Significant Bit 

(LSB) 

Tugas 

Akhir 

Teknik 

Informatika 

UIN Suska 

Merancang bangun aplikasi 

berbasis java untuk 

menyisipkan teks dan file 

kedalam image dan audio file 

dan mengekstraknya kembali, 

kemudian melakukan 

pengujian terhadap kualitas 

carrier file. Pesan berhasil 

disisipkan  dan masih 

menunjukkan kualitas yang 

baik dengan masing-masing 

nilai rata-rata 

PSNR dan SNR carrier file. 

Namun masih dapat terdeteksi 

oleh steganalysist tool. 
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No Penulis  Judul Dipublikasi 

pada 

Kesimpulan  

5 (Kale & 

Patil, 2016) 

Text Hiding in 

Multimedia by 

Huffman 

Encoding 

Algorithm 

Using 

Steganography 

Internationl 

Research 

Journal of 

Engineering 

and 

Technology 

(IRJET) 

penelitian ini membahas 

tentang penyembunyian data 

teks yang telah di kompresi 

menggunakan algoritma 

Huffman kedalam file 

penampung.  


