
BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN

Pada bab ini berisi mengenai analisa dan perancangan program

steganografi dengan menggunakan Matlab. Analisa ini bertujuan untuk

mengetahui cara kerja proses steganografi dan keluaran yang dihasilkan. Pada

perancangan akan membahas megenai perancangan program steganografi dengan

metode pixel indicator technique.

4.1. Analisa Sistem

Program steganografi ini dapat dibuat dengan adanya suatu analisa terlebih

dahulu. Analisa sistem dilakukan dengan mendefinisikan masalah yang ada,

menganalisa dan mengamati secara keseluruhan bagaimana program aplikasi ini

terbentuk. Dalam pembuatan program aplikasi ini diperlukan suatu analisa yang

benar agar dihasilkan suatu program yang sesuai dengan yang diharapkan. Analisa

dalam sistem ini adalah bagaimana proses penyisipan dan pengekstraksian suatu

pesan teks yang ada dalam suatu gambar yang berformat JPEG, BMP dan PNG.

4.2. Gambaran Umum Sistem

Secara umum program steganografi ini digunakan untuk menyembunyikan

suatu pesan (embedding) atau informasi ke dalam sebuah media (carrier file)

sehingga sulit dideteksi keberadaan pesan atau informasi tersebut karena hasil dari

penyembunyian tersebut tidak berbeda dengan sumbernya. Selain dari proses

penyembunyian, proses yang sama pentingnya adalah proses pengembalian pesan

(retrieving). Yang dimana proses retrieving tersebut merupakan proses

pengembalian pesan yang awalnya telah disembunyikan dari dalam media yang

telah disembunyikan pesan tersebut (stego file). Media (carrier file) yang

digunakan dalam penulisan ini adalah objek digital berupa gambar JPEG, gambar

BMP serta PNG. Setelah media tersebut ditentukan, pesan atau informasi tersebut

baru dapat disisipkan atau disembunyikan ke dalam media tersebut. Hal ini juga
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yang merupakan hal yang paling utama dalam perancangan program steganografi

penyisipan teks ke dalam gambar dengan menggunakan pixel indicator technique.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1 Gambaran umum sistem steganografi

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa dalam sistem steganografi

secara umum memiliki beberapa tiga bagian penting diantaranya kebutuhan data

yang digunakan sebagai masukan, proses dan hasil keluaran dari proses tersebut.

1. Kebutuhan data ini terdiri dari dua bagian diantaranya adalah kebutuhan

data untuk penyisipan dan kebutuhan data pengekstraksian. Kebutuhan

data untuk penyisipan, merupakan bagian awal yang mana bagian ini

bagian dasar dari sistem steganografi. Diantaranya harus adanya media

untuk penyisipan pesan (carrier file) dan pesan yang akan disisipkan.

Media dan pesan ini yang akan digunakan untuk proses penyembunyian

pesan (embedding). Kemudian selain kebutuhan data penyisipan juga

terdapat kebutuhan data pengekstraksian yang dimana dalam bagian

tersebut dibutuhkan suatu media yang telah disisipi pesan (stego file)

sebagai masukannya untuk proses pengembalian pesan (retrieving).

2. Proses, dalam bagian ini terdiri dari dua bagian yang secara umum

terdapat dalam proses steganografi. Diantaranya adalah proses penyisipan

(embedding) dan proses pengembalian pesan (retrieving). Dalam bagian

inilah proses algoritma-algoritma yang ada digunakan dalam proses

penyisipan dan pengekstraksian sehingga dihasilkan media yang tersisipi

pesan maupun pengembalian pesan yang disembunyikan.
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3. Hasil, pada bagian ini merupakan hasil keluaran dari bagian kebutuhan

data dan proses yang ada. Dari hasil proses penyisipan (embedding)

dihasilkan media yang berisi pesan yang biasa disebut dengan stego file.

Sedangkan dari proses pengembalian pesan (retrieving) didapat hasil

keluaran berupa pesan asli yang sebelumnya telah disisipkan didalam

carrier file.

4.2.1. Gambaran Umum Analisa Metode Pixel Indicator Technique (PIT)

Pixel indicator technique ini merupakan suatu metode yang memanfaatkan

salah satu bit-bit saluran (channel) warna untuk menentukan keberadaan bit-bit

pesan yang akan disisipkan pada saluran warna lainnya pada citra berwarna red,

green dan blue (RGB). Pada batasan masalah yang telah disebutkan bahwa dalam

penelitian ini akan menggunakan 2 least significant bit (LSB). Yang dimana 2 bit

LSB ini merupakan bit-bit yang ada di media penyisipan (carrier file) yaitu

dengan memodifikasi bit yang berada pada posisi ke-7 dan bit ke-8. Dengan

menggunakan 2 bit LSB posisi ke-7 dan bit ke-8 adalah dengan tujuan agar tidak

terjadinya perbedaan yang signifikan nantinya antara media yang telah disisipi

pesan dengan media yang telah disisipi pesan. 2 bit LSB ini terdiri dari 2 bit LSB

indicator pada salah salah satu saluran warna, yang mana tiap bit-bit tersebut

sebagai bit indikator penentuan 2 bit LSB yang dapat disembunyikan pada saluran

warna yang lain.

Sebagai ilustrasi, Gambar 4.2 dan 4.4 merupakan gambaran umum metode

pixel indicator technique yang akan diterapkan pada sistem dalam proses

embedding dan retrieving dengan menggunakan pesan yang akan disisipkan

adalah karakter “N” yang memiliki nilai biner N = 01001110
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Gambar 4.2 Proses embedding PIT secara umum

Gambar 4.3 Diagram proses embedding

Gambar 4.3 merupakan diagram proses embedding. Berdasarkan gambar

tersebut langkah-langkah dalam proses embedding dapat dijelaskan sebagai

berikut:
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1. Misalkan kita memiliki gambar carrier file yang terdiri dari 3 piksel yang

terdiri dari 3 saluran warna yaitu Red, Green dan Blue. Dan sebuah pesan

karakter N yang memiliki nilai biner N= 01001110 yang akan disisipkan

pada piksel-piksel tersebut.

2. Pada piksel pertama saluran indikator yaitu saluran Red yang mengandung

nilai “00 11 01 11” dengan LSB indikator bernilai “11”, piksel kedua

saluran indikator Green yang mengandung nilai “01 10 00 10” dengan

LSB indikator “10” dan piksel ketiga saluran indikator Blue yang

mengandung nilai “00 01 10 01” dengan LSB indikator “01”.

3. Pada proses penyisipan, langkah awal dengan memilih 2 LSB saluran Red

piksel pertama yang memiliki nilai LSB indikator “11”. Nilai LSB tersebut

mengindikasikan bahwa terdapat 4 bit pesan yang disisipkan antara lain 2

bit pada saluran Green dan 2 bit saluran Blue. Sehingga 2 bit pesan dengan

urutan kiri ke kanan yaitu 2 bit “01” disisipkan pada saluran Green dan 2

bit “00” disisipkan pada saluran Blue pada piksel pertama. Sehingga yang

awalnya saluran Green piksel pertama bernilai “01 01 01 11” berubah

menjadi nilai “01 01 01 01” setelah disisipi 2 bit pesan “01”. Sedangkan

saluran Blue piksel pertama yang awalnya bernilai “11 00 01 01” berubah

menjadi nilai “11 00 01 00” setelah disisipkan 2 bit pesan “00”. Sehingga

pesan yang telah disisipkan adalah “01 00” dan antrian sisa pesan tinggal

bernilai “ 11 10”

4. Kemudian lanjut piksel kedua dengan memilih saluran indikator Green

yang memilki nilai LSB indikator “10”. Nilai LSB tersebut

mengindikasikan bahwa terdapat bit pesan yang dapat disisipkan pada

saluran Red. Pesan yang akan disisipkan yaitu 2 bit pesan yang menjadi

antrian sisipan yang bernilai “11”. Sehingga yang awalnya saluran Red

piksel kedua yang bernilai “01 01 00 11” berubah menjadi nilai “01 01 00

11” setelah disisipi 2 bit pesan “11”. Sehingga antrian sisa pesan tinggal

“10”.

5. Kemudian lanjut piksel ketiga dengan memilih saluran indikator Blue yang

memiliki nilai LSB indikator “01”. Nilai LSB tersebut mengindikasikan
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bahwa terdapat data yang dapat disisipkan pada saluran Green. Pesan yang

akan disisipkan yaitu 2 bit pesan yang menjadi antrian sisipan yang

bernilai “10”. Sehingga yang awalnya saluran Green piksel ketiga yang

bernilai “01 10 00 10” berubah menjadi nilai “01 10 00 10” setelah disisipi

2 bit pesan “10”.

6. Kemudian setelah habis piksel ke tiga maka lanjut ke piksel-piksel

selanjutnya yaitu piksel ke 4, 5, 6, dst. Dengan pemilihan indikator

kembali dalam urutan Red, Green dan Blue. Sehingga antrian sisa pesan

telah habis atau piksel gambar habis. Dan menghasilkan stego file yang

telah tersisipi pesan.

Gambar 4.4 Proses retrieving PIT secara umum

Gambar 4.5 dibawah merupakan diagram proses retrieving. Berdasarkan

gambar tersebut langkah-langkah dalam proses retrieving dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Misalkan kita memiliki gambar stego file yang terdiri dari 3 piksel yang

terdiri dari 3 saluran warna yaitu Red, Green dan Blue. Dan sebuah pesan

yang ada didalamnya.

2. Pada piksel pertama saluran indikator yaitu saluran Red yang mengandung

nilai “00 11 01 11” dengan LSB indikator bernilai “11”, piksel kedua

saluran indikator Green yang mengandung nilai “01 10 00 10” dengan
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LSB indikator “10” dan piksel ketiga saluran indikator Blue yang

mengandung nilai “00 01 10 01” dengan  LSB indikator “01”.

00 11 01 11

01 01 01 01

11 00 01 00

01 01 00 11

01 10 00 10

00 01 10 00

2 LSBs Channel Red Indicator

2 LSBs Channel Green Indicator

00 11 01 11

01 01 01 01

11 00 01 00

01 01 00 11

01 10 00 10

00 01 10 00

Retrieve 2 LSBs Channel Green

Retrieve 2 LSBs Channel Blue

Retrieve 2 LSBs Channel Red

Retrieve 2 LSBs Channel Green

2 LSB Stegofile hasil retrieve di indeks Array

0 1 0 0 1 1 1 0

N

Cek 2 LSB Indicator Channel

Pesan2 [ ….. ]Top = 1

Bottom = 8

Karakter pesan

Retrieve 2 LSB Red Channel, Green Channel, Blue Channel

01 01 00 11

01 10 00 10

00 01 10 01

01 01 00 11

01 10 00 10

00 01 10 012 LSBs Channel Blue indicator

Gambar 4.5 Diagram proses retrieving

3. Pada proses pengekstraksian, langkah awal dengan memilih 2 LSB saluran

Red piksel pertama sebagai indikator yang bernilai “00 11 01 11” yang

memiliki LSB indikator “11”. Nilai LSB tersebut mengindikasikan bahwa

terdapat 4 bit pesan yang tersembunyi antara lain 2 bit pesan pada saluran

Green dan 2 bit saluran Blue. Sehingga terdapat 2 bit LSB pesan yang

dapat di-retrieve dari saluran Green dari bit “01 01 01 01” yaitu bit “01”

dan 2 bit LSB pesan dari saluran Blue dari bit “11 00 01 00” yaitu bit

“00”. Kemudian posisikan bit pesan yang berhasil di-retrieve pada array
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penyimpanan sementara. Sehingga bit pesan yang berhasil di-retrieve yaitu

“01 00”

4. Kemudian lanjut piksel kedua dengan memilih saluran indikator Green

yang bernilai “01 10 00 10” memiliki LSB indikator “10”. Nilai LSB

tersebut mengindikasikan bahwa terdapat bit pesan yang dapat di-retrieve

pada saluran Red dari bit “01 01 00 11” yaitu bit “11”. Kemudian

posisikan bit yang berhasil di-retrieve pada array penyimpanan sementara.

Sehingga bit pesan yang sampai indikator piksel kedua ini berhasil di-

retrieve yaitu “01 00 11”

5. Kemudian lanjut piksel ketiga dengan memilih saluran indikator Blue yang

bernilai “00 01 10 01” memiliki LSB indikator “01”. Nilai LSB tersebut

mengindikasikan bahwa terdapat bit pesan yang dapat di-retrieve pada

saluran Green dari bit “01 10 00 10” yaitu bit “10”. Kemudian posisikan

bit yang berhasil di-retrieve pada array penyimpanan sementara. Sehingga

bit pesan yang sampai indikator piksel ketiga ini berhasil di-retrieve yaitu

“01 00 11 10”

6. Kemudian setelah habis piksel ke tiga maka lanjut ke piksel-piksel

selanjutnya yaitu piksel ke 4, 5, 6 dan seterusnya. Dengan pemilihan

indikator kembali dalam urutan Red, Green dan Blue.

7. Setelah semua habis maka bit-bit biner pesan yang telah tersusun

dilakukan pemotongan menjadi 8 bit biner dan dikonversikan kembali

kedalam pesan karakter, sehingga pesan dapat terbaca.

4.2.2. Kebutuhan Data Inputan

Dari gambaran umum sistem terdapat tiga jenis data inputan. Antara lain

adalah pesan yang akan disisipkan, media penyisipan (carrier file) serta data yang

telah tersisipi pesan (stego file). Pesan yang disisipkan pada media penyisipan

yaitu pesan berupa teks. Kemudian media penyisipan (carrier file) yang

digunakan penelitian adalah gambar berformat JPEG, BMP dan PNG. Stego file

akan bergantung pada jenis media penyisipan yang digunakan.
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Alasan yang menjadikan pemilihan jenis carrier file ini dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1. Sebelumnya pada latar belakang pengujian yang telah dilakukan dengan

metode ini adalah dengan menggunakan file gambar berformat bitmap

(*.bmp) yang merupakan bertipe lossless. Sedangkan dalam penelitian ini

ini adalah dengan menggunakan gambar berformat *.jpg yang merupakan

gambar yang bertipe lossy. Dengan menggunakan gambar berformat *.jpg

ini diharapkan untuk dapat mengetahui bagaimana keberhasilan hasil akhir

yang dihasilkan didalam penyisipannya dan pengekstraksiannya.

2. Sebagai pengujian lain, kebutuhan data juga ditambahkan dengan gambar

yang berformat *.png dan *.bmp yang bersifat lossless untuk melakukan

perbandingan.

4.2.3. Analisa Penyembunyian Pesan (Embedding)

Proses embedding adalah proses menyisipkan pesan ke dalam file

penampung (carrier file) sehingga menghasilkan stego file yang berisi pesan yang

disembunyikan. Proses embedding dalam pixel indicator technique memiliki

beberapa tahapan yang ditunjukkan pada flowchart Gambar 4.6:

1. Masukkan carrier file dan pesan yang akan disisipkan

2. Kemudian sistem akan mengambil nilai matriks red (R), green (G), blue

(B) dan mengkonversikan nilai piksel dan pesan yang akan disisipkan ke

dalam bilangan biner.

3. Simpan panjang pesan yang akan disisipkan kedalam variabel sisa ukuran

pesan RMS (Remaining Message Size)

4. Proses penyisipan dilakukan dengan mengecek nilai saluran indicator pada

piksel pertama yaitu red (R). Jika nilai piksel indikator, seperti yang

ditunjukkan dalam contoh pada Gambar 4.3.

- Jika 2 LSB indikator bernilai 00 maka tidak ada pesan yang dapat

disembunyikan pada saluran G dan saluran B tersebut.

- Jika 2 LSB indikator bernilai 01 maka 2 bit pesan dapat disisipkan

pada saluran B.
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- Jika 2 LSB indikator bernilai 10 maka 2 bit pesan disisipkan pada

saluran G.

- Jika 2 LSB indikator bernilai 11 maka bit pesan disisipkan masing-

masing ke 2 bit ke saluran G dan 2 bit ke saluran B.

- Lanjutkan ke piksel selanjutnya.

5. Cek 2 LSB saluran indikator pada piksel kedua yaitu saluran green (G),

seperti yang ditunjukkan dalam contoh pada Gambar 4.3.

- Jika 2 LSB indikator bernilai 00 maka tidak ada pesan yang dapat

disembunyikan pada saluran R dan saluran B tersebut.

- Jika 2 LSB indikator bernilai 01 maka 2 bit pesan dapat disisipkan

pada saluran B.

- Jika 2 LSB indikator bernilai 10 maka 2 bit pesan disisipkan pada

saluran R.

- Jika 2 LSB indikator bernilai 11 maka bit pesan disisipkan masing-

masing ke 2 bit ke saluran R dan 2 bit ke saluran B.

- Lanjutkan ke piksel selanjutnya.

6. Cek 2 LSB saluran indikator pada piksel ketiga yaitu saluran blue (B),

seperti yang ditunjukkan dalam contoh pada Gambar 4.3.

- Jika 2 LSB indikator bernilai 00 maka tidak ada pesan yang dapat

disembunyikan pada saluran R dan saluran G tersebut.

- Jika 2 LSB indikator bernilai 01 maka 2 bit pesan dapat disisipkan

pada saluran G.

- Jika 2 LSB indikator bernilai 10 maka 2 bit pesan disisipkan pada

saluran R.

- Jika 2 LSB indikator bernilai 11 maka bit pesan disisipkan masing-

masing ke 2 bit ke saluran R dan 2 bit ke saluran G.

7. Proses penyisipan dengan pengecekan piksel indikator ini berakhir jika bit-

bit pesan yang disisipkan telah habis atau piksel saluran indikator telah

habis.

8. Proses penyisipan selesai dan diperoleh stego file yang telah disisipi pesan.
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Mulai

Input Carrier
File

Input Pesan
(Teks)

Ambil matriks RGB dan pesan
konversikan ke bilangan biner.

Simpan panjang pesan kedalam Variabel Sisa
Ukuran Pesan ( RMS )

Pilih Indicator Red ( R ), Green (G) dan Blue
(B) dari setiap piksel-piksel

Cek 2 LSB dari Indicator

LSB Indicator = 00

LSB Indicator = 01

LSB indicator = 10

LSB indicator = 11

Tidak ada perubahan,
Pindah ke piksel selanjutnya

Sisip 2 bit pesan ke dalam 2 bit LSB
saluran 2

RMS = RMS – 2
Pindah ke piksel selanjutnya

Sisip 2 bit pesan ke dalam 2 bit LSB
saluran 1

RMS = RMS – 2
Pindah ke piksel selanjutnya

Sisip 2 bit pesan ke dalam 2 bit LSB
saluran 1 dan 2 bit LSB ke saluran 2

RMS = RMS – 4
Pindah ke piksel selanjutnya

Panjang Pesan > 0 /
Indicator Channel > 0

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak Output
Stegofile

Selesai

Gambar 4.6 Flowchart proses embedding

4.2.4. Analisa Ekstraksi Pesan (Retrieving)

Proses retrieving adalah proses untuk memperoleh kembali pesan yang

disembunyikan pada stego file. Proses retrieving pesan pada pixel indicator

technique ditunjukkan pada Gambar 4.7:
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Gambar 4.7 Flowchart proses retrieving

1. Masukkan stego file.

2. Konversi stego file kedalam bilangan biner matriks saluran Red, Green dan

Blue.

3. Sediakan indeks array sebagai tempat bit-bit sementara yang berhasil

diekstrak nantinya.
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4. Proses pengekstrasian dilakukan dengan mengecek nilai saluran indicator

red (R), green (G) dan blue (B) pada setiap piksel secara berurutan.

5. Cek 2 LSB saluran indikator pada piksel pertama yaitu saluran red (R),

seperti yang ditunjukkan dalam contoh pada Gambar 4.5.

- Jika 2 LSB indikator bernilai 00 maka tidak ada pesan yang dapat di

retrieve pada saluran G dan saluran B tersebut.

- Jika 2 LSB indikator bernilai 01 maka retrieve 2 bit pesan pada saluran

B, kemudian simpan dalam indeks array.

- Jika 2 LSB indikator bernilai 10 maka retrieve 2 bit pesan pada saluran

G, kemudian simpan dalam indeks array.

- Jika 2 LSB indikator bernilai 11 maka retrieve 2 bit pesan pada saluran

G dan 2 bit pesan B, kemudian simpan dalam indeks array.

- Lanjutkan ke piksel selanjutnya.

6. Cek 2 LSB saluran indikator pada piksel kedua yaitu saluran green (G),

seperti yang ditunjukkan dalam contoh pada Gambar 4.5.

- Jika 2 LSB indikator bernilai 00 maka tidak ada pesan yang dapat di

retrieve pada saluran R dan saluran B tersebut.

- Jika 2 LSB indikator bernilai 01 maka retrieve 2 bit pesan pada saluran

B, kemudian simpan dalam indeks array.

- Jika 2 LSB indikator bernilai 10 maka retrieve 2 bit pesan pada saluran

R, kemudian simpan dalam indeks array.

- Jika 2 LSB indikator bernilai 11 maka retrieve 2 bit pesan pada saluran

R dan 2 bit pesan B, kemudian simpan dalam indeks array.

- Lanjutkan ke piksel selanjutnya.

7. Cek 2 LSB saluran indikator pada piksel ketiga yaitu saluran blue (B),

seperti yang ditunjukkan dalam contoh pada Gambar 4.5.

- Jika 2 LSB indikator bernilai 00 maka tidak ada pesan yang dapat di

retrieve pada saluran R dan saluran G tersebut.

- Jika 2 LSB indikator bernilai 01 maka retrieve 2 bit pesan pada saluran

G, kemudian simpan dalam indeks array.
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- Jika 2 LSB indikator bernilai 10 maka retrieve 2 bit pesan pada saluran

R, kemudian simpan dalam indeks array.

- Jika 2 LSB indikator bernilai 11 maka retrieve 2 bit pesan pada saluran

R dan 2 bit pesan G, kemudian simpan dalam indeks array.

8. Lanjut ke piksel selanjutnya dengan memilih saluran indikator ke piksel-

piksel selajutnya yaitu red, green dan blue.

9. Susunan bit-bit array dipisahkan menjadi 8 bit dan diubah kedalam bentuk

karakter sampai habis.

10. Pesan tersembunyi berhasil di-retrieve dan proses selesai.

Berikut pada Gambar 4.8 merupakan pola hubungan dari saluran indikator

saluran penyisipan yang terbentuk:

Gambar 4.8 Pola saluran indikator dan saluran penyisipan Red, Green dan Blue

Gambar 4.8 merupakan pola hubungan antara saluran indikator (i) dengan

saluran-saluran (channel) penyisipannya yaitu saluran 1 (Ch.1) dan saluran 2

(Ch.2) yang terbentuk dari matriks gambar 24 bit dengan resolusi 10 x 10 piksel.

4.2.5. Analisa Kapasitas Penyisipan Pesan

Dengan menggunakan teknik piksel indikator untuk mengetahui kapasitas

maksimum carrier file yang dapat disisipi pesan dapat berbeda-beda, diantaranya

tergantung dengan indikator yang terkandung di dalam setiap saluran.

Dimisalkan kita memiliki gambar beresolusi 10 x 10 piksel, yang dimana

dalam format true color 24 bit memiliki saluran warna red, green dan blue seperti
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Gambar 2.3 sehingga ukuran menjadi 10 x 10 x 3 = 300 byte. Didalam 300 byte

ini kita memiliki saluran indikator sebesar 10 x 10 = 100 byte (piksel indikator).

Dalam hal ini kita melihat dari aturan dasar piksel indikator pada Tabel 2.1

pada Bab 2. Dalam aturan dasar tersebut, bit-bit Red, Green dan Blue (RGB)

diasumsikan dengan nilai “xxxxxxYY”, xxxxxxMM dan xxxxxxNN yang dimana

nilai “xxxxxx” merupakan bit yang tidak terpakai yang terletak pada posisi 1 s/d 6

representasi biner pada Gambar 2.1 yang terdiri dari 4 MSB dan 2 LSB yang

dalam artian tidak terpakai adalah tidak digunakan dalam proses pemilihan bit

indikator maupun dalam proses penyisipan dan pengekstraksian. Sedangkan bit

“YY” merupakan bit saluran indikator LSB yang memiliki nilai yaitu “00”,

“01”,”10” dan “11”. Yang mana terdapat empat kemungkinan yang terjadi dalam

banyaknya pesan yang akan disisipkan.

1. Jika nilai indikator bernilai “00” maka tidak ada bit-bit pesan yang dapat

disisipkan.

2. Jika nilai indikator bernilai “01” atau “10” maka terdapat 1 x 2 = 2 bit

pesan yang dapat disisipkan dalam salah satu channel 1 atau channel 2.

3. Jika nilai indikator bernilai “11” maka terdapat sejumlah 2 x 2 = 4 bit

pesan yang masing dapat disisipkan 2 bit pesan kedalam channel 1 dan 2

bit kedalam channel 2. Atau dengan kata lain 1 byte piksel indikator dapat

menampung sebanyak 2 x 2 = 4 bit pesan yaitu channel 1 dan channel 2

digunakan sepenuhnya untuk penyisipan.

a. Jika misalkan LSB indikator semua bernilai “11” maka: dimisalkan

menyisipkan pesan karakter “N” yang mana karakter ini dikonversikan

menjadi bilangan bit biner yaitu menjadi “01001110” dan dipotong-

potong menjadi 2 bit berurutan. Untuk menyisipkan karakter biner

karakter “N” tersebut dibutuhkan 4 alokasi tempat untuk menyisipkan

karakter tersebut. Atau dengan rumus :

1 karakter = butuh 4 tempat

Atau dengan arti butuh 2 byte indikator untuk menyisipkan 1 karakter

saja (1 indikator memiliki 2 x 2 bit alokasi = 4 bit alokasi), sehingga 2

byte indikator memiliki 2 x 2 x 2 bit alokasi = 8 bit alokasi.
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Sehingga jika gambar memiliki 100 byte indikator maka hanya dapat

menampung sebesar :

Rumus : 2 byte indikator  1 karakter (2 byte indikator menampung

1 karakter). Sehingga maksimal pesan yang dapat disisipkan sama

dengan 100 byte / 2 byte = 50 byte atau sama dengan 50 karakter saja.

Sehingga gambar 10 x 10 piksel tersebut hanya dapat menampung

sebesar: (50/300) x 100% = 16.6% dari kapasitasnya.

b. Jika misalkan LSB indikator semua bernilai “01” atau “10” maka:

dimisalkan menyisipkan pesan karakter “N” yang mana karakter ini

dikonversikan menjadi bilangan bit biner yaitu menjadi “01001110”

dan dipotong-potong menjadi 2 bit berurutan. Untuk menyisipkan

karakter biner karakter “N” tersebut dibutuhkan 4 alokasi tempat untuk

menyisipkan karakter tersebut. Atau dengan rumus :

1 karakter = butuh 4 tempat

Atau dengan arti butuh 4 byte indikator untuk menyisipkan 1 karakter

saja (1 indikator memiliki 1 x 2 bit alokasi = 2 bit alokasi), sehingga 4

byte indikator memiliki 1 x 4 x 2 bit alokasi = 8 bit alokasi.

Sehingga jika gambar memiliki 100 byte indikator maka hanya dapat

menampung sebesar:

Rumus: 4 byte indikator 1 karakter (4 byte indikator menampung 1

karakter). Sehingga maksimal pesan yang dapat disisipkan sama

dengan 100 byte / 4 byte = 25 byte atau sama dengan 25 karakter saja.

Sehingga gambar 10 x 10 piksel tersebut hanya dapat menampung

sebesar : (25/300) x 100% = 8.33% dari kapasitasnya.

c. Jika misalkan LSB indikator semua bernilai “00” maka tidak ada pesan

yang dapat disisipkan.

Tabel 4.1 Kapasitas maksimum pesan tersisipkan

No LSB Indikator Kapasitas Maksimum Pesan Tersisipkan
1 00 0%
2 01 8.33%
3 10 8.33%
4 11 16.6%
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4.3. Perancangan Sistem

Sistem steganografi dengan menggunakan pixel indicator technique ini

dibangun dengan menggungakan Matlab dengan memanfaatkan fasilitas GUI

untuk pembuatan tampilan menu-menu pilihan sehingga memudahkan dalam

menjalankan programnya. Sistem ini terdiri dari beberapa fungsi utama dalam

steganografi antara lain yaitu sisip pesan (embedding) , ekstrak pesan (retrieving),

PNSR dan histogram.

Dalam fungsi sisip pesan keluaran citra yang dihasilkan dalam sistem ini

adalah berupa citra yang telah tersisipi pesan. Kemudian fungsi ekstrak pesan

menghasilkan keluaran berupa pesan yang terkandung dalam citra.

Dalam pengujiannya hasil keluaran citra ditampilkan dengan cara subjektif

dan objektif. Pengujian subjektif adalah pengujian dengan membandingkan

dengan cara kasat mata melihat gambar yang telah disisipi pesan (stego file)

dengan gambar yang asli (carrier file). Sedangkan pengujian secara objektif

dilakukan dengan cara menguji nilai PSNR dan menampilkan dalam grafik

histogram dari gambar yang telah disisipi pesan.

4.3.1. Perancangan Pseudocode Sistem

Proses penyisipan pesan pada metode pixel indicator technique dapat

dijabarkan pada algoritma berikut:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PROGRAM Embedding

DEKLARASI
message, I, r, g, b, r2, g2, b2, I2, N, x  : string;
i, j, size : integer;

ALGORITMA
binaryString = (dec2bin(AsciiCode,8))';
binaryString = binaryString; {Konversi bilangan biner}

I = handles.gambarAwal; {Carrier File}
N = length(binaryString); {panjang pesan}
r = handles.gambarAwal(:,:,1); {matriks red}
g = handles.gambarAwal(:,:,2); {matriks green}

b = handles.gambarAwal(:,:,3); {matriks blue}
{Proses penyisipan pesan ke dalam bit channel 1 dan channel 2 terhadap x
sebagai channel indicatornya}

for i=1:size(r,1)
if akhir > N

break;
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

end
for j=1:size(r,2)

binary = (dec2bin(r(i,j),8));
if x ='00') then go to next pixel
elseif x ='01') then embedd 2 bit of message in channel 2

if akhir > N
break;

end
elseif x ='10') then embedd 2 bit of message in channel 1

if akhir > N
break;

end
elseif x ='11') then embedd 2 bit of message in channel 1 and 2

if akhir > N
break;

end
end

end
end

{Menampilkan stego file yang tersisipi pesan}
I2 (:,:,1) = uint8(r2);
I2 (:,:,2) = uint8(g2);
I2 (:,:,3) = uint8(b2);
gambarAkhir = I2;

end

Algoritma 4.1 Proses embedding pixel indicator technique

Keterangan:

1. Baris 3 s/d 4 merupakan pendeklarasian dari variabel proses penyisipan.

2. Baris 6 s/d 7 merupakan proses pengkonversian matriks dan pesan

kedalam bilangan biner.

3. Baris ke 8 merupakan carrier file.

4. Baris ke 9 merupakan panjang pesan.

5. Baris ke 10 s/d 12 merupakan matriks Red, Green dan Blue

6. Baris 15 s/d 36 merupakan proses penyisipan bit-bit pesan.

7. Baris 38 s/d 42 merupakan proses menampilkan stego file yang telah

tersisipi pesan.

1
2
3
4
5
6
7

PROGRAM Retrieving
DEKLARASI

messageDec, I, r, g2, b2 : string;
i, j: integer;
ALGORITMA

binaryString = (dec2bin(AsciiCode,8))';
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Algoritma 4.2 Proses retrieving pixel indicator technique

Keterangan:

1. Baris 3 s/d 4 merupakan pendeklarasian dari variabel proses

pengekstraksian.

2. Baris 6 s/d 7 merupakan proses pengkonversian matriks dan pesan

kedalam bilangan biner.

3. Baris 8 merupakan stego file.

4. Baris ke 9 s/d 11 merupakan matriks Red, Green dan Blue

5. Baris 13 s/d 15 merupakan array tempat penyimpanan sementara terhadap

pesan yang berhasil di-retrieve.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

binaryString = binaryString; {Konversi bilangan biner}

I = handles.gambarAwal; {Stego File}
r = handles.gambarAwal(:,:,1); {Matriks Red}
g2 = handles.gambarAwal(:,:,2); {Matriks Green}
b2 = handles.gambarAwal(:,:,3); {Matriks Blue}

pesan2 = [];{Indeks Array}
top = 1;
bottom = 8;

{Proses ekstraksi pesan dalam bit channel 1 dan channel 2 terhadap
x sebagai channel indicatornya}

for i=1:size(r,1)
for j=1:size(r,2)

binary = (dec2bin(r(i,j),8));
if x = '00') then go to next pixel
elseif x ='01')then retrieve 2 bit of message from channel 2
elseif x ='10')then retrieve 2 bit of message from channel 1
elseif x ='11')then retrieve 2 bit of message from channel 1
and channel 2
end

end
end

{Penyusunan bit-bit hasil ekstraksi menjadi karakter pesan kembali}
pesan2;
top = 1;
bottom = 8;
messageDec =[];
for i=1:size(pesan2,2)/8

str = num2str(pesan2(top:bottom));
ascii = bin2dec(str);
buff = char(ascii);
messageDec = [messageDec  buff];
top = bottom+1;
bottom = bottom+8;

end
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6. Baris ke 18 s/d 28 merupakan proses pengekstraksian pesan.

7. Baris ke 30 s/d 42 merupakan proses pengkonversian kembali pesan yang

berhasil diekstrak dari bilangan biner menjadi karakter.

4.3.2. Perancangan Antarmuka Sistem (Interface)

Perancangan interface ini adalah untuk memudahkan dalam pengujian dan

memanfaatkan fasilitas GUI yang ada pada Matlab. Karena didalam steganografi

ini terdapat dua fungsi utama yaitu embedding dan retieving. Kemudian selain

terdapat dua fungsi utama tersebut juga dilengkapi dengan kolom pesan teks yang

akan disisipkan, menu PSNR dan histogram.

4.3.2.1.Perancangan Antarmuka Proses Embedding

Rancangan antarmuka proses embedding ditunjukkan pada Gambar 4.10

berikut  :

Gambar 4.9 Interface untuk embedding pesan berupa teks

Berdasarkan Gambar 4.9 dapat dijelaskan bahwa dalam menjalankan

sistem ini pengguna dihadapkan kepada radio button pilihan antara lain

embedding dan retrieving. Pada radio button pilihan embedding terdapat halaman

yang berisi button yang mendukung untuk proses penyisipan pesan. Antara lain

button buka file gambar untuk yang berfungsi untuk memilih gambar sebagai

media penyisipan (carrier file). Kemudian button buka file teks yang berfungsi
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membuka file teks kemudian isi dari file teks tersebut dipindahkan ke text box

pesan atau pesan juga dapat diisi dengan cara mengisi langsung di text box pesan

yang ingin disisipkan. Kemudian terdapat button embedd, yang mana jika media

penyisipan (carrier file) dan pesan telah diisi maka proses dapat dijalankan

dengan memilih tab emdedd. Kemudian setelah proses embedd sudah selesai

maka hasil gambar stegofile tersebut muncul pada kotak gambar stego yang mana

gambar tersebut merupakan stego file. Setelah tampil stego file tersebut maka

pilihan selanjutnya adalah dengan memilih button simpan yang dimana button

tersebut berfungsi untuk menyimpan stego file. Kemudian pada menu bar terdapat

pilihan antara lain file dan view. Yang dimana pada menu file terdapat pilihan

menu antara lain reset dan keluar. Dan pada menu view terdapat menu pilihan

anatara lain histogram dan PSNR. Histogram tersebut berfungsi untuk

menampilkan grafik histogram warna pada gambar.

4.3.2.2.Perancangan Interface pada Proses Retrieving

Rancangan antarmuka proses retrieving ditunjukkan pada Gambar 4.10

berikut :

- xFile View

PIXEL INDICATOR TECHNIQUE

Embedding

Retrieving
Stego File

Stego File Simpan Pesan Retrieve Simpan Stego

Pesan

Keluar
Reset

Histogram
PSNR

Isi dari menu
File

Isi dari menu
View

Gambar 4.10 Interface untuk retrieving pesan berupa teks
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Pada tampilan antar muka retrieving proses yang dilakukan tidak jauh

berbeda dengan proses embedding yaitu dengan memilih radio button retrieving.

Kemudian pilih button buka file gambar untuk memilih stegofile. Setelah stego

file muncul di tab gambar stego maka proses selanjutnya adalah memilih button

retieve untuk mengekstrak kembali pesan yang ada di stegofile tersebut.

4.3.3. Perancangan Struktur Menu

Untuk memudahkan pengujian ini yang mendukung fungsinya dengan

memanfaatkan fasilitas GUI pada maka dirancang dengan adanya menubar antar

lain File Menu dan View Menu. Dimana kedua menu tersebut memiliki sub menu

pada file menu antara lain Keluar dan Reset. Kemudian pada view menu terdapat

sub menu histogram dan PSNR. Untuk lebih jelasnya, struktur menu ini dapat

dilihat pada Gambar 4.11:

Gambar 4.11 Struktur menu sistem steganografi

Submenu Reset berfungsi untuk me-reset atau menghapus kegiatan yang

dilakukan oleh sistem, seperti menghapus semua data-data masukan. Sementara

sub menu keluar berfungsi untuk keluar dari sistem. Sub menu dari View berisi

histogram untuk menampilkan grafik warna pada gambar sedangkan PSNR untuk

menampilkan nilai PSNR-nya.

Steganography System

File View

Reset

Keluar

PSNR

Histogram


