
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Steganografi

Steganografi adalah seni penyembunyian informasi ke dalam media

penyimpanan lain sedemikian rupa sehingga tidak ada orang lain yang mampu

mengetahui dan membaca pesan rahasia yang disembunyikan selain pihak

penerima. Steganografi adalah seni yang berkembang sejak dahulu kala dan

digunakan dan digunakan sejak masa kejayaan romawi untuk menuliskan pesan

dalam bentuk ukiran pada meja kayu yang kemudian dilapisi dengan lilin dan

penggunaan manusia sebagai pengirim pesan dengan menuliskan pesannya pada

kulit kepala setelah dibotaki dan menunggu hingga ditumbuhi rambut lagi baru

dikirimkan ke pihak penerima.  Teknik lain yang digunakan adalah dengan

memanfaatkan tinta transparan, rangkaian titik-titik dan pengacakan susunan

karakter.

Steganografi pada saat sekarang yang berbasiskan komputer “computer

based” dapat diterapkan menggunakan berbagai media sebagai cover (media

penyisipan). Media penyisipan merupakan suatu media untuk menyimpan pesan

rahasia. Beberapa contoh media penyisipan pesan rahasia yang digunakan dalam

teknik steganografi antara lain sebagai berikut dibawah ini (Ariyus, 2009)

1. Teks : Dalam algoritma steganografi yang menggunakan teks sebagai

media penyisipannya biasanya menggunkan teknik NLP sehingga teks

yang telah disisipi pesan rahasia tidak akan dicurigai orang yang

melihatnya.

2. Audio : Format ini sering dipakai karena ukuran yang relatif besar

sehingga memungkinkan dapat menampung pesan rahasia dalam

jumlah yang besar pula.
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3. Citra : Format ini sering digunakan karena sering dipakai dalam

pertukaran di internet dan banyak algoritma yang dapat dipakai dalam

penerapannya.

4. Video : Format ini jarang dipakai didalam steganografi selain

ukurannya yang sangat besar, juga kurangnya algoritma yang

mendukung format ini.

2.1.1. Pengertian Dasar dan Konsep Steganografi

Istilah steganografi berasal dari bahasa Yunani yaitu steganos yang berarti

penyamaran atau penyembunyian dan graphein yang berarti tulisan. Jadi,

steganografi bisa diartikan sebagai seni menyamarkan menyembunyikan pesan

tertulis ke dalam pesan lainnya (Ariyus, 2009).

Suatu sistem steganografi sedemikian rupa menyembunyikan isi suatu data

didalam suatu sampul media yang tidak dapat diduga oleh orang biasa sehingga

tidak membangunkan suatu kecurigaan kepada orangnya. Di masa lalu, orang-

orang menggunakan tato tersembunyi atau tinta tak terlihat untuk menyampaikan

isi pesan. Proses penyembunyian informasi didalam suatu sistem steganografi

dimulai dengan mengidentifikasi suatu sampul media yang mempunyai bit (yang

dapat dimodifikasi tanpa menghancurkan integritasi media). Proses

menyembunyikan (embedding) menciptakan suatu proses stego dengan cara

mengganti bit ini dengan data dari pesan yang tersembunyi.

Sebuah steganografi memiliki tiga aspek yang dapat menentukan berhasil-

tidaknya atau baik-tidaknya sebuah steganografi dalam melakukan pekerjaannya

(Ermadi dkk, 2004), yaitu:

1. Kapasitas (capacity)

Kapasitas merujuk pada jumlah informasi yang bisa disembunyikan dalam

medium cover. Keamanan adalah ketidakmampuan pengamat untuk

mendeteksi pesan tersembunyi dan ketahanan adalah jumlah modifikasi

medium stego yang bisa bertahan sebelum musuh merusak pesan rahasia

yang tersembunyi tersebut. Embedding pesan rahasia pada umumnya
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sering dihubung-hubungkan  dengan watermarking dan steganografi.

Sistem watermarking memiliki tujuan primer guna mencapai tingkat

ketahanan atau robustness yang tinggi, yakni tidak mungkin

menghilangkan watermark-nya tanpa harus degradasi kualitas data objek.

Sebaliknya, steganografi mengkhususkan untuk keamanan dan kapasitas,

dimana informasi yang tersembunyi tersebut akan lebih mudah dirusak.

Meskipun demikian, pencobaan modifikasi pada medium stego bisa

merusak pesannya.

2. Keamanan (security)

Keamanan dari sistem steganografi klasik mewujudkan kerahasiaan sistem

encoding-nya. Suatu contoh dari sistem tersebut adalah negara Roma yang

mencukur kepala budak dan mentato dikepalanya. Setelah itu rambut akan

tumbuh kembali dan budak dikirim untuk menyampaikan pesan yang

tersembunyi tersebut. Teori informasi memungkinkan kita untuk lebih

spesifik pada apa yang dimaksudkan dengan suatu sistem yang benar-

benar aman. Christian Cachin mengusulkan suatu model informasi teoritis

untuk steganografi dengan mempertimbangkan masalah dari sistem

keamanan dari sistem steganografi terhadap pengintai yang pasif. Dalam

model ini, musuh dianggap sudah mengetahui sistem encoding, tetapi tidak

mengetahui kunci rahasianya.

3. Ketahanan (robustness)

Ketahanan mengacu pada data citra penampang (seperti pengubahan

kontras, penajaman, rotasi, perbesaran gambar, pemotongan dan

sebagainya). Bila pada citra dilakukan operasi pengolahan citra, maka data

yang disembunyikan tidak rusak.

2.1.2. Sejarah Steganografi

Penggunaan steganografi sebenarnya telah digunakan berabad-abad yang

lalu bahkan sebelum istilah steganografi itu sendiri muncul. Pada tahun 480

sebelum masehi, seseorang beerkebangsaan Yunani yaitu Demaratus mengirim

pesan kepada polis Sparta yang berisi peringatan mengenai penyerangan Xerxes
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yang ditunda. Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan meja yang

telah diukir kemudian diberi lapisan lilin untuk menutupi pesan tersebut, dengan

begitu pesan dalam meja dapat disampaikan tanpa menimbulkan kecurigaan oleh

para penjaga. Sejarah steganografi cukup panjang. Awalnya adalah penggunaan

hieroglyphic oleh bangsa Mesir, yakni menulis menggunakan karakter-karakter

dalam wujud gambar. Mesir merupakan bangsa yang pertama kali menggunakan

cryptography di dunia ini. Hieroglyphic dibaca sebagai gambar atau symbol. Di

kota Menet Khufu, 4000 tahun yang lalu ahli tulis menggunakan tulisan Mesir

kuno yang menceritakan kehidupan majikannya. Tulisan Mesir kuno tersebut

menjadi ide untuk membuat pesan rahasia saat ini. Oleh karena itulah, tulisan

Mesir kuno yang menggunakan gambar dianggap sebagai steganografi pertama di

dunia (Ariyus, 2009).

2.1.3. Teknik Steganografi

Pada dasarnya, terdapat tujuh teknik yang digunakan didalam steganografi

(Ariyus, 2009). Yaitu :

1. Injection

Injection merupakan suatu teknik menanamkan pesan rahasia secara

langsung ke suatu media. Salah satu masalah dari teknik ini adalah

ukuran media yang diinjeksi menjadi lebih besar dari ukuran

normalnya sehingga mudah dideteksi. Teknik ini sering juga disebut

embedding.

2. Substitusi

Data normal digantikan dengan data rahasia. Biasanya, hasil teknik ini

tidak terlalu mengubah ukuran data asli, tetapi tergantung pada file

media dan data yang akan disembunyikan. Teknik substitusi bisa

menurunkan kualitas media yang ditumpangi.
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3. Transformasi Domain

Teknik ini sangat efektif. Pada dasarnya, transformasi domain

menyembunyikan data pada “transform space”.

4. Spread Spectrum

Spread spectrum merupakan teknik pentransmisian menggunakan

pseudo-noise code, yang independen terhadap data informasi sebagai

modulator bentuk gelombang untuk menyebarkan energi sinyal dalam

sebuah jalur komunikasi (bandwith) yang lebih besar daripada sinyal

jalur komunikasi informasi. Oleh penerima, sinyal dikumpulkan

kembali menggunakan replika pseudo-noise code tersinkronisasi.

5. Statistical Method

Teknik ini disebut juga skema steganographic 1 bit. Skema tersebut

menanamkan satu bit informasi pada media tumpangan dan mengubah

statistik walaupun hanya 1 bit. Perubahan statistik ditunjukkan dengan

indikasi 1 dan jika tidak ada perubahan, terlihat indikasi 0. Sistem ini

bekerja berdasarkan kemampuan penerima dalam membedakan antara

informasi yang dimodifikasi dan yang belum.

6. Distortion

Metode ini menciptakan perubahan atas benda yang ditumpangi oleh

data rahasia.

7. Cover Generation

Metode ini lebih unik daripada metode lainnya karena cover object

dipilih untuk menyembunyikan pesan.

2.1.4. Metode-metode Steganografi

Terdapat metode-metode yang digunakan dalam proses penyembunyian

pesan (steganografi). Yaitu : (Ariyus, 2009)

1. Metode Least Significant Bit

Metode Least Significant Bit merupakan teknik substitusi pada

steganografi. Biasanya arsip 24-bit atau 8 bit digunakan untuk
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menyimpan citra digital. Representasi warna dari piksel-piksel

biasanya diperoleh dari warna-warna primer, yaitu merah, hijau dan

biru. Citra 24 bit menggunakan 3 bytes untuk masing-masing pixel,

dimana setiap warna primer direpresentasikan dengan ukuran 1 byte.

Penggunaan citra 24 bit memungkinkan setiap piksel direpresentasikan

dengan nilai warna sebanyak 16.772.216 macam. Dua bit dari saluran

warna tersebut bisa digunakan  untuk menyembunyikan data. Metode

ini disebut dengan Least Significant Bit (LSB).

2. Metode Domain Transformasi

Metode ini merupakan metode steganografi yang jauh lebih kompleks

dari metode-metode sebelumnya, artinya tingkat kesulitan dalam

penerapan metode ini lebih tinggi. Untuk menyembunyikan sebuah

informasi digital pada media penampungnya dilakukan dengan

memanfaatkan Discerete Cosine Transformation (DCT) dan Wavelet

Compression. DCT digunakan pada file-file terkompresi, seperti JPEG.

Metode ini terjadi di domain frekuensi dari sebuah file digital, bukan

pada domain spasial.

3. Metode Spread-Spectrum Encoding

Spread spectrum merupakan bagian dari teknik dalam domain

transform. Definisi spread spectrum pada sebuah teknik

pentransmisian menggunakan pseudo-noise code, yang independen

terhadap data informasi adalah modulator bentuk gelombang untuk

menyebarkan energi sinyal dalam sebuah jalur komunikasi (bandwith)

yang lebih besar daripada sinyal jalur komunikasi informasi. Oleh

penerima, sinyal dikumpulkan kembali menggunakan replika pseudo-

noise code yang tersinkronisasi.

4. Masking dan Filtering

Pada teknik masking dan filtering ini biasanya dibatasi pada image 24

bit color atau image grayscale. Metode ini mirip dengan watermark,

yang dimana suatu bagian diberi tanda (marking) untuk
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menyembunyikan pesan rahasia. Hal ini dapat dilakukan, misalnya

dengan memodifikasi luminance beberapa bagian dari image.

Walaupun metode ini akan mengubah tampilan dari image,

dimungkinkan untuk melakukannya dengan cara tertentu sehingga

mata manusia tidak dapat melihat perbedaanya. Karena metode ini

menggunakan aspek image yang memang terlihat langsung. Metode ini

akan lebih memiliki ketahanan (robust) terutama terhadap lossy

compression, cropping dan beberapa image processing lain.

2.2. Citra Digital

Citra digital merupakan citra yang dianggap sebuah larik array besar yang

berisi sample point dari sebuah gambar kontinyu, yang masing-masing point

mempunyai kualitas kecerahan. Pengertian tersebut lebih dikenal dengan instilah

pixel yang sering digunakan pada dunia digital image. Pixel-pixel yang

mengelilingi sebuah pixel disebut dengan Neighbourhood. Sebuah neighbourhood

dapat dikarakteristikkan berdasarkan bentuk seperti sebuah matrix. Sebagai

contoh dari neighbourhood dapat dilihat pada Gambar 2.1:

Current Pixel

3 x 5 Neighbourhood

Gambar 2.1 Pixel dengan Neghbourhood (Wahana komputer, 2013)

2.2.1. Jenis Citra Digital

Citra digital dikelompokan menjadi 4 macam, yaitu (Wahana komputer,

2013).

71 87 65 55 83 97 85 81 104 99
81 109 77 78 54 69 97 100 121 106

80 114 59 178 95 120 194 117 148 113

57 122 143 210 114 133 211 160 147 99
57 70 133 215 113 121 205 139 121 79

120 33 85 212 106 133 204 91 88 68
113 41 77 140 91 114 131 101 89 78

126 83 119 104 105 96 111 120 121 106
125 96 147 128 97 98 141 139 135 106

102 95 97 156 111 122 147 130 80 68
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1. Citra Biner

Citra biner adalah citra yang masing-masing piksel hanya berwarna hitam

dan putih sehingga hanya terdapat dua nilai kemungkinan yaitu hitam dan

putih, maka hanya diperlukan satu bit perpiksel. Citra ini sangat cocok

digunakan untuk citra yang menggambarkan text, fingerprint atau rencana

arsitektural. Sebagai contoh pada Gambar 2.2:

Gambar 2.2 Citra biner

2. Citra abu-abu (grayscale)

Citra abu-abu merupakan citra yang masing-masing piksel berisikan warna

abu-abu dengan nilai norma antara 0 (hitam) sampai 255 (putih). Range

tersebut berarti masing-masing piksel dapat direpresentasikan oleh nilai 8

bit atau 1 byte. Sebagai contoh pada Gambar 2.3:

Gambar 2.3 Citra abu-abu (grayscale)
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3. Citra RGB atau True Color

Pada citra RGB masing-masing piksel memiliki sebuah warna khusus.

Warna dideskripsikan oleh kombinasi warna merah (Red), hijau (Green)

dan biru (Blue). Masing-masing komponen warna (Merah, Hijau, Biru)

memiliki range antara 0-255 sehingga total range yang digunakan untuk

citra RGB adalah 256 pangkat 3 atau 16.777.216 kemungkinan warna.

Sehingga matriks citra akan menjadi dimensi (m x n x o) dengan m dan n

sebagai dimensi panjang dan lebar atau dimensi baris dan kolom pada

matriks. Sedangkan o adalah dimensi untuk saluran warna merah (Red),

saluran warnah hijau (Green) dan saluran warna biru (Blue).

Gambar 2.4 Ilustrasi representasi saluran warna pada citra RGB.

(Gonzales, 2008)

Pada Gambar 2.4 merupakan ilustrasi representasi saluran warna pada citra

RGB yang mana setiap piksel 24 bit terdiri dari 3 saluran warna yaitu Red,

Green dan Blue. Oleh karena jumlah bit yang dibutuhkan oleh masing-

masing piksel  adalah 24 maka gambar RGB biasa disebut dengan 24-bit

color image. Sebagai sebuah citra yang terdiri dari tumpukan 3 matrik

yang mewakili nilai merah, hijau dan biru. Dengan kata lain untuk setiap

piksel memiliki 3 buah nilai. Sebagai contoh pada Gambar 2.5:
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Gambar 2.5 Citra RGB atau True Color Image

4. Citra Indexed

Citra paling berwarna hanya memiliki sebagian kecil dari 16 juta

kemungkinan warna. Untuk efisiensi storage dan kemudahan dalam

handling file, sebuah gambar akan diasosiasikan dengan peta warna (color

map) atau color pallete. Color pallete adalah sebuah daftar sederhana yang

berisikan semua warna yang digunakan pada sebuah gambar. Masing-

masing piksel tidak berisikan nilai warna seperti halnya warna RGB, akan

tetapi nilai yang terdapat pada gambar merupakan suatu index yang

merujuk pada warna map. Cara tersebut sangat efektif digunakan jika

sebuah gambar mempunyai kedalaman warna 256 atau kurang dari itu,

karena index hanya memerlukan 1 byte. Sebagai contoh pada Gambar 2.6:
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Gambar 2.6 Citra Index

2.3. Pixel Indicator Technique (PIT)

Bilangan biner umum digunakan pada dunia komputasi. Komputer

menggunakan bilangan biner agar dapat saling berkomunikasi antar komponen

perangkat keras (hardware) maupun antar sesama komputer. Bilangan biner

adalah salah satu jenis bilangan yang ada dan terdiri dari angka 0 dan 1. Dalam

dunia komputasi bilangan 0 dan 1 disebut dengan bit, yang dimana bit-bit ini akan

terus berangkai dan bersusun membentuk suatu struktur biner yang menjadi

sebuah rangkaian informasi. Istilah 1 byte biasnya digambarkan dengan

serangkaian bit-bit yang berjumlah sebanyak 8 bit (1 byte = 8 bit) (Alfebra dkk,

2008).

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

berarti atau bit yang memiliki pengaruh besar saat bit tersebut dilakukan

perubahan (most significant bit atau MSB) dan ada bit yang paling kurang berarti

atau bit yang tidak memiliki pengaruh besar saat bit tersebut dilakukan perubahan

(least significant bit atau LSB). Struktur bilangan biner dan posisi bit LSB dan

MSB dapat dilihat pada Gambar 2.7.
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Gambar 2.7 Representasi Biner (Ismail, 2011)

Bit pada digit pertama sampai digit ke-4 posisi dari kiri ke kanan

merupakan MSB, dan bit pada digit ke-5 sampai ke-8 merupakan LSB. Pada

literatur-literatur penelitian sering digunakan 2 bit LSB untuk penelitian

dikarenakan bit-bit tersebut sedikit mengalami perubahan saat dilakukan

perubahan/modifikasi.

Pixel Indicator Technique (PIT) merupakan salah satu metode steganografi

berbasis gambar yang cara kerjanya dengan memanfaatkan setidaknya 2 bit LSB

(Least Significant Bit)  atau bit yang paling tidak signifikan dari salah satu saluran

warna tertentu (merah, hijau atau biru) pada gambar 24-bit red, green, blue (RGB)

sebagai indikator untuk menentukan keberadaan data rahasia pada dua bit LSB

dari dua saluran warna lain. Yang artinya adalah digunakan 2 bit LSB pada salah

satu saluran yang digunakan sebagai indicator keberadaan informasi yang

disisipkan pada 2 bit LSB masing-masing saluran yang lain.

Pixel Indicator Technique dalam penelitian ini dilakukan dengan

melakukan penggantian/penyisipan bit-bit yang tergolong bit-bit LSB  pada media

penyisipan (carrier file) dengan indikator salah satu saluran untuk

mengindikasikan keberadaan penggantian data pada saluran lain. Proses

penggantian bit-bit media penyisipan dengan bit-bit pesan rahasia yang

disembunyikan disebut dengan istilah encoding/embedding. Setelah semua bit-

bit pesan yang disembunyikan tersebut telah selesai menggantikan bit-bit media

penyisipan tersebut maka hasil keluaran tersebut disebut dengan stego file. Ketika

pesan rahasia tersebut ingin dibuka kembali, maka bit-bit yang ada pada stego file

akan diambil satu per satu dan disatukan kembali menjadi sebuah pesan dengan

istilah disebut decoding/retrieving (Alfebra dkk, 2008).



II-13

Pada file image pesan dapat disembunyikan dengan menggunakan cara

menyisipkan pada bit rendah atau bit yang paling kanan (lsb) pada data piksel

yang menyusun file tersebut. Seperti diketahui untuk file JPEG 24 bit maka setiap

piksel (titik) pada gambar tersebut terdiri dari susunan tiga saluran warna

(channel) yaitu merah, hijau dan biru atau yang lebih sering disebut dengan RGB

(Red Green Blue) yang masing-masing disusun oleh bilangan 8 bit (1 byte) dari 0

sampai 255 atau dengan format biner 00000000 sampai 11111111. Misalnya,

dibawah ini terdapat 3 piksel dari image 24 bit warna (color).

Gambar 2.8 Saluran warna

Pada Gambar 2.8 merupakan gambar warna 24 bit di atas terdiri dari 3

piksel yang dari piksel pertama mengandung 3 saluran warna dengan nilai

Red=00100111, Green=11101001, Blue=11001000, pada piksel ke dua terdiri dari

3 saluran warna yaitu dengan nilai Red=00100111, Green=11001000,

Blue=11101001 dan pada piksel ke tiga terdiri dari 3 saluran warna yaitu dengan

nilai Red=11001000, Green=00100111 dan Blue=11101001. Pixel Indicator

Technique (PIT) yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan

memanfaatkan gambar berekstensi JPEG dan sebagai tambahan dengan

menggunakan ekstensi BMP dan PNG sebagai wadah penyisipan (carrier file).

Teknik ini menggunakan dua bit signifikan salah satu saluran merah, hijau atau

biru. Hubungan indikator dengan data tersembunyi dan dua saluran lainnya dapat

dilihat pada Tabel 2.1.
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Tabel 2.1 Basis aksi nilai indikator (Gutub dkk, 2010)

Indicator

xxxxxx YY

Channel 1

xxxxxx MM

Channel 2

xxxxxx NN

xxxxxx00 No hidden data in bit MM No hidden data in NN

xxxxxx01 No hidden data in bit MM 2 bits of hidden data in bit NN

xxxxxx10 2 bits of hidden data in bit MM No hidden data in bit NN

xxxxxx11 2 bits of hidden data in bit MM 2 bits of hidden data in bit NN

Dalam Tabel 2.1. diatas dapat dijelaskan bahwa indicator tersebut

diilustrasikan dalam bit “xxxxxxYY” dan saluran penyisipannya dalam bit

“xxxxxxMM” dan bit “xxxxxxNN”, dimana bit-bit “x” dimisalkan bit yang tidak

terpakai dalam artian tidak digunakan dan tidak berpengaruh dalam proses

pemilihan bit indikator maupun dalam proses penyisipan dan pengekstraksian

yang terdiri atas 4 MSB dan 2 LSB, sedangkan nilai “YY” merupakan bit yang

terpakai yang terdiri dari 2 LSB yang digunakan sebagai bit indikator yang

fungsinya sebagai bit yang mengindikasikan untuk keberadaan bit-bit informasi

rahasia didalam dua saluran (channel) yang lain yaitu saluran “xxxxxxMM” dan

“xxxxxxNN” yang dimana bit “MM” dan bit “NN” sebagai bit penyisipan pesan.

Dalam keterkaitan antara bit saluran indikator dengan bit saluran penyisipannya

dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Hubungan saluran indikator dan saluran penyisipan

Indikator Penyisipan saluran 1
(Ch 1)

Penyisipan saluran 2
(Ch 2)

Red Green Blue
Green Red Blue
Blue Red Green

Dalam Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa penelitian ini saluran indikator

dipilih secara berurutan dari urutan R, G dan B yaitu RGB, GRB dan BRG. Pada

piksel pertama pemilihan indikator adalah saluran merah, maka yang hijau adalah

saluran 1 dan biru adalah saluran 2 sehingga urutannya menjadi RGB. Dalam

piksel kedua jika kita pilih hijau sebagai indikator, maka merah adalah saluran 1

dan biru adalah saluran 2 yaitu urutan GRB. Jika biru di piksel ketiga adalah
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indikator, maka merah adalah saluran 1 dan hijau adalah saluran 2 sehingga urutan

menjadi BRG, urutan-urutan ini berulang sampai piksel yang dijadikan indikator

habis. Urutan tersebut akan dicatat dalam algoritma penyisipan (embedding)

secara umum ditampilkan dalam flowchart pada Gambar 2.9.

Berdasarkan Gambar 2.9 dapat dijelaskan alur steganografi dalam

menyembunyikan sebuah data digital dengan metode Pixel Indicator Technique

(PIT):

1. Proses yang pertama adalah dengan masukan sebuah data digital sebagai

media penampung penyembunyian data (carrier file).

2. Kemudian proses dilanjutkan dengan mengekstraksi atau mengkonversi

panjang pesan yang akan disembunyikan  ke dalam bilangan biner dan

menyimpannya di variabel RMS.

3. Kemudian berlanjut dengan memilih saluran indikator pada setiap piksel

yang telah dicatat dengan urutan RGB, GRB dan BRG.

4. Indikator-indikator tersebut dicek dan dijadikan sebagian penentu untuk

penyembunyian bit-bit LSB pesan. Dengan aturan jika 2 bit LSB bernilai

“00” maka tidak ada bit yang dapat disembunyikan pada saluran 1 dan 2.

Jika 2 bit LSB bernilai “01” maka terdapat 2 bit pesan yang dapat

disisipkan ke saluran 2. Jika 2 bit LSB bernilai “10” maka terdapat 2 bit

pesan yang disisipkan ke saluran 1. Dan jika 2 bit LSB bernilai “11” maka

terdapat 2 bit yang disembunyikan pada masing-masing saluran 1 dan

saluran 2. Proses ini berjalan seiring masih tersisanya bit-bit pesan yang

akan disembunyikan. Dan akan berhenti sampai bit pesan pada RMS habis

untuk disisipkan.
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Gambar 2.9 Flowchart embedding (Gutub dkk, 2010)

Berikut ini adalah contoh proses steganografi dengan menggunakan teknik

piksel indikator. Pada contoh, dimisalkan bilangan biner pada kotak berikut

adalah carrier file untuk pesan yang akan disembunyikan. Anggap pesan yang

akan disembunyikan adalah text.
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Gambar 2.10 Contoh piksel gambar sebelum penyembunyian bit–bit pesan

Biner-biner dari piksel-piksel tersebut di atas digunakan untuk menyimpan

karakter ‘N’ yang memiliki nilai biner (01001110), maka piksel-piksel wadah

tersebut akan dirubah menjadi:

Gambar 2.11 Contoh kasus sesudah dilakukan penyembunyian bit–bit pesan

Pada contoh kasus diatas, untuk piksel 1 indicator saluran merah R 2bit

LSB indikatornya bernilai “11” dengan kondisi ini maka dapat disisipkan tiap-tiap

saluran 1 dan saluran 2 masing-masing 2 bit (salurah hijau G dan saluran biru B).

Kemudian untuk piksel 2 saluran awal bernilai “00” sehingga dalam kondisi ini

tidak dapat disisipkan bit LSB. Maka pada kondisi ini dicek saluran-saluran

berikutnya yang memungkinkan terdapatnya bit indicator yang bernilai selain

“00” sehingga dapat dilakukan penyisipan. Maka setelah dilakukan pengecekan

terdapat 2bit LSB pada saluran 2 yang bernilai “11”. Sehingga pada saluran ini

dijadikan sebagai bit indicator. Jika pada setiap piksel setiap saluran 2bit LSB-nya

bernilai “00” maka pindah ke piksel berikutnya.

Tahap pemulihan (ekstraksi) dari algoritma penyisipan tersebut dapat

dilihat pada gambar ditunjukkan pada Gambar 2.12.

1. Proses yang pertama adalah dengan masukan sebuah data digital yang

sudah tersisipi pesan (stego file).
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Start
Extract the lenght of secret
message from first 8 byte of

first row in stegofile

Copy into variable RMS (Remaining
Message Size)

Select the indicator channel
from RGB channels

Check the 2 LSBs of
the Indicator Channel

If Equal to ‘0 0’

If Equal to ‘0 1’

If Equal to ‘1 0’

If Equal to ‘1 1’

If remaining >0

No Change
Go to next pixel

Extract 2 bits of data from 2 LSBs of channel 2
Remaining = remaining - 2

Go to next pixel

Extract 2 bits of data from 2 LSBs of channel 1
Remaining = remaining - 2

Go to next pixel

Extract 2 bits of data from 2 LSBs of channel 1 and
2 bits from 2 LSBs of channel 2

Remaining = remaining – 4
Go to next pixel

End

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Starting from second row

Gambar 2.12 Flowchart ekstraksi pesan (Gutub dkk, 2010)

2. Kemudian proses dilanjutkan dengan mengkonversi  ke dalam bilangan

biner dan membuat penyimpanan pesan yang berhasil diekstrak.

3. Kemudian berlanjut dengan memilih saluran indikator pada setiap piksel

yang telah dicatat dengan urutan RGB, GRB dan BRG.
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4. Indikator-indikator tersebut dicek dan dijadikan sebagian penentu untuk

pengekstraksian bit-bit LSB pesan. Dengan aturan jika 2 bit LSB bernilai

“00” maka tidak ada bit yang dapat diekstraksi pada saluran 1 dan 2. Jika 2

bit LSB bernilai “01” maka terdapat 2 bit pesan yang dapat diekstraksi dari

saluran 2. Jika 2 bit LSB bernilai “10” maka terdapat 2 bit pesan yang

dapat diekstraksi dari saluran 1. Dan jika 2 bit LSB bernilai “11” maka

terdapat 2 bit yang dapat diekstraksi pada masing-masing saluran 1 dan

saluran 2. Proses ini berjalan seiring masih tersisanya piksel-piksel saluran

indikator untuk diekstrak atau pesan yang diekstrak sudah habis.

2.4. Media Steganografi File JPEG (*.jpeg)

Dalam ilmu komputer, JPEG (baca: /ˈdʒeɪpɛg/) adalah metode kompresi

yang umum digunakan untuk gambar-gambar fotografi. JPEG merupakan

singkatan dari Joint Photographic Experts Group, nama dari komite yang

menetapkan standar JPEG. Pada tahun 1994, standar JPEG disahkan sebagai ISO

10918-1. Standar JPEG memberikan spesifikasi codec kompresi data ke dalam

stream data byte dan pendekompresian kembali ke bentuk gambar serta format

data penyimpananannya. Metode kompresi data yang digunakan umumnya berupa

lossy compression, yang membuang detail visual tertentu saat dilakukan proses

kompresi, dimana dengan pembuangan detail visual tertentu tersebut akan

menyebabkan hilangnya data tersebut tidak bisa dikembalikan dan akan berakibat

menurunkan kualitas citra. Namun, karena JPEG mendukung indeks warna

sebanyak 16 juta sehingga penurunan kualitas terhadap citra JPEG tidak akan

terlihat secara jelas oleh mata manusia.

File JPEG memiliki ekstensi .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, dan .jif. Format JPEG

banyak digunakan untuk penyimpanan dan transfer data fotografi lewat internet.

Dalam hal ini format JPEG jauh lebih baik dari GIF yang menggunakan pallete

maksimum 256 warna.

Secara umum, struktur file kompresi jenis ini dapat dilihat pada Gambar

2.13. Struktur JPEG ini memiliki bagian yang menyimpan berbagai informasi

yang masing-masing diawali oleh sebuah segmen “marker“ untuk penanda yang
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berukuran 2 bytes. Byte pertama selalu bernilai FF16 sedangkan bit kedua bisa

berupa (http://digilib.its.ac.id, 2013) :

1. SOI (Start of Image): tanda awal image

2. APPn: untuk meng-handle application specific data, misalnya informasi

tambahan yang ada dalam JPEG

3. DQT (Define Quantization Table): mendefinisikan tabel kuantisasi yang

digunakan dalam proses kompresi

4. DHT (Define Huffman Table): menyimpan tabel kodekode Algoritma

Huffman

5. DRI (Define Resart Interval): sebagai tanda restart interval

6. RSTn: restart marker

7. SOFn: start of frame

8. SOS: start of scan

9. COM (Comment): untuk memberikan komentar plain text string, seperti

copyright.

10. EOI (End of Image): tanda akhir file JPEG

Segmen-segmen marker tersebut didalam JPEG yang jika

ditransformasikan kedalam bilangan heksadesimal adalah ditandai dengan :

1. SOI : FF D8

2. APPn : FF En

3. DQT : FF DB

4. DHT : FF C4

5. DRI : FF DD

6. RSTn : FF Dn

7. SOF : FF C0

8. SOS : FF DA

9. EOI : FF D9
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SOI Start Of Image

APP1
Application Marker

Segment 1
(Exif Attribute information)

(APP2)
Application Marker

Segment 2
(FlashPix Extension data)

DQT Quantization Table

DHT Huffman Table

(DRI) (Restart Inteval)

SOF Frame Header

SOS Scan Header

Compressed Data

EOI End of Image

APP 1 Marker

APP 1 Lenght

Exif Identifier Code

TIFF Header

0th IFD

0th IFD Value

1st IFD

1st IFD Value

1st IFD Image Data

Structure of Compressed file Structure of APP1

Gambar 2.13 Struktur kompresi format JPEG (www.exif.org, 2013)

2.5. Pengujian Kelayakan Steganografi

Pada tahapan pengujian kelayakan steganografi ini yang sering dijadikan

objek penelitian dalam pengujian steganografi adalah yang berkaitan dengan

aspek dasar dari steganografi, beberapa aspek tersebut diantaranya adalah

kapasitas (capacity), keamanan (security) dan ketahanan (robustness). Pengujian

pada aspek keamanan dapat diuji dengan aplikasi steganalyst, misalnya StegSpy

atau StegDetect, pengujian pada aspek ketahanan dapat memanfaatkan aplikasi-

aplikasi gambar seperti paint, microsoft office picture manager dan lain

sebagainya.

Pengujian lainnya adalah dari aspek kualitas dimana objeknya adalah file

masukan dan keluaran yang dihasilkan oleh aplikasi steganografi, yaitu dengan

cara membandingkan file masukan yang akan dijadikan media penampung

(carrier file) dengan file keluaran yang dihasilkan yang telah disisipi pesan

(stegofile). Pengujian kualitas citra dapat dilakukan secara subjektif dan objektif.

Pengujian subjektif dapat dilakukan dengan melihat citra itu sendiri secara kasat

mata. Pengujian objektif adalah dengan cara menghitung PSNR (Peak Signal to

Noise Ratio) untuk file. Menurut Cole (2003) nilai PSNR dikatakan baik jika

berada diatas nilai 20 dB, yang artinya jika nilai PSNR tersebut di bawah nilai 20
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dB, maka distorsi yang terjadi sangat besar antara carrier file dan stegofile. Nilai

PSNR dalam satuan desibel (dB) dapat  dihitung dengan menggunakan rumusan

persamaan dibawah ini (Cole, 2003):= 10	log (2.1)

Dimana :

PSNR : Nilai PSNR citra

255 : Nilai maksimum piksel

MSE : Nilai MSE

Dimana nilai 255 merupakan nilai tertinggi intensitas suatu piksel dan

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:= ∑ ∑ , − ( , ) (2.2)

Dimana :

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)

2.6. Matlab

MATLAB adalah software buatan Thr MathWork, Inc., yang sangat

bermanfaat untuk menyelesaikan berbagai masalah komputasi numerik. Perangkat

lunak ini menawarkan kemudahan dan kesederhanaan dalam menyelesaikan

permasalahan yang berhubungan dengan vector dan matriks. Memperoleh inverse

matriks dan menyelesaikan persamaan linear merupakan contoh permasalahan

yang dapat dipecahkan dengan cara yang sangat singkat (Feriza, 2012).
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Untuk menangani persoalan-persoalan yang spesifik, MATLAB

menyediakan sejumlah toolbox antara lain:

a. Image Processing: ditujukan secara khusus untuk melakukan

pengolahan citra.

b. Signal Processing: ditujukan untuk menangani pengolahan isyarat.

c. Neural Network: menyediakan berbagai fungsi yang terkait dengan

jaringan syaraf tiruan.

Matlab merupakan bahasa pemrograman level tinggi yang dikhususkan

untuk kebutuhan komputasi teknis, visualisasi dan pemrograman seperti

komputasi matematik, analisis data, pengembangan algoritma, simulasi dan

pemodelan grafik-grafik perhitungan. Saat ini matlab memiliki ratusan fungsi

yang dapat digunakan sebagai problem solver mulai dari masalah sederhana

sampai masalah kompleks dari berbagai disiplin ilmu.


