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Abstract 

With the development of internet technology, digital information can be 

transmitted easily through the network. Therefore, how to protect secret messages 

during transmission become problems that need attention. The use of 

cryptography for securing confidential messages, the third party may arouse 

suspicion. On steganography, secret message embedded into other media (cover) 

so that the transmission process, a third party not to arouse suspicion. Compared 

with cryptography techniques that attempt to hide the contents of a message, 

steganography is a technique of hiding the existence of secret messages. 

Gifshuffle steganography algorithms is used in this research. The test research  

showed that the animated GIF file can be used to hide secret message. 
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Abstrak 

Dengan adanya perkembangan teknologi internet, informasi digital dapat 

ditransmisikan dengan mudah melalui jaringan. Oleh karena itu, bagaimana 

melindungi pesan rahasia selama proses transmisi menjadi masalah yang perlu 

diperhatikan. Penggunaan kriptografi untuk pengamanan pesan rahasia, dapat 

menimbulkan kecurigaan pihak ketiga. Pada steganografi, pesan rahasia ditanam 

ke dalam media lain (cover) sehingga dalam proses transmisi, tidak menimbulkan 

kecurigaan pihak ketiga. Dibandingkan dengan teknik kriptografi yang berusaha 

untuk menyembunyikan isi pesan, steganografi merupakan teknik 

menyembunyikan keberadaan pesan rahasia. Pada penelitian ini digunakan 

algoritma steganografi Gifshuffle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa file citra 

animasi GIF dapat digunakan untuk menampung pesan rahasia.  
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1.  Pendahuluan 

 

Teknologi informasi dan komputerisasi yang semakin berkembang pesat, 

sudah menjadi menjadi suatu kebutuhan, karena dengan teknologi maka hampir 

semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan sangat efisien. Dengan 

adanya kemajuan teknologi informasi maka proses transmisi data dapat dilakukan 

dengan mudah. Kemudahan ini juga harus diimbangi dengan kewaspadaan 

terhadap kebocoran informasi yang bersifat rahasia. Berbagai macam teknik 

digunakan untuk melindungi informasi dari pihak ketiga yang tidak 

berkepentingan. Salah satu usaha adalah menyandikan informasi tersebut sehingga 

dihasilkan data acak, proses ini disebut enkripsi. Hasil dari proses enkripsi yang 

berupa data acak disebut dengan cipher text. Kelemahan dari teknik ini adalah 

cipher text memiliki kecenderungan untuk dicurigai dan lebih menarik perhatian.  

Teknik yang kedua adalah steganografi, yaitu teknik yang bekerja dengan 

cara menyembunyikan lokasi keberadaan pesan. Istilah steganografi berasal dari 

bahasa Yunani, yaitu steganos yang berarti penyamaran atau penyembunyian, dan 

graphein yang berarti tulisan. Steganografi bisa diartikan sebagai seni 

menyembunyikan pesan dalam data lain tanpa mengubah data yang 

ditumpanginya tersebut sehingga data yang ditumpanginya sebelum dan setelah 

proses penyembunyian hampir terlihat sama [1]. Hal ini dirasa lebih aman jika 

dibandingkan hanya dengan mengacak atau mengenkripsi isi pesan, yang dapat 

membuat pihak lain ingin mengetahui isi pesan tersebut. Diperlukan sebuah media 

untuk menyembunyikan pesan, media ini disebut cover. Cover dapat berupa file 

gambar, audio, video maupun jenis file dokumen. Kelebihan dari teknik ini adalah 

tidak menimbulkan kecurigaan, karena pesan disampaikan melalui media yang 

dikenal.   

  Graphics Interchange Format atau yang sering disingkat dengan GIF 

adalah salah satu format berkas citra digital yang diperkenalkan pada tahun 1987 

oleh CompuServe untuk menggantikan format RLE yang hanya dapat 

menampilkan gambar dengan warna hitam putih saja. Format ini sering digunakan 

karena ukurannya yang relatif kecil dibanding dengan format lainnya dan juga 

banyaknya software editor gambar yang telah mendukung citra ini. GIF 

menggunakan 8-bit untuk setiap pikselnya, sehingga format GIF hanya 

menampung maksimal 256 warna [2], berbeda dengan citra berformat JPEG yang 

dapat menampung jutaan warna dikarenakan format tersebut menggunakan 24-bit 

untuk setiap pikselnya.  

Algoritma Gifshuffle merupakan salah satu algoritma steganografi pada 

citra dengan format GIF Animated. Algoritma Gifshuffle memanfaatkan palette 

warna berkas GIF sebagai media penyisipan pesan. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, dilakukan penelitian yang membahas mengenai algoritma Gifshuffle, 

dengan mengambil judul penelitian “Perancangan dan Implementasi  Aplikasi 

Steganografi Menggunakan Algoritma Gifshuffle pada Citra GIF Animated”. 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membantu dalam menjaga keamanan 

suatu data dan informasi rahasia ke dalam media gambar sehingga tidak 

menimbulkan kecurigaan oleh pihak yang tidak berhak. 

 



 

2 
 

2.  Tinjauan Pustaka 

 

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, banyak peneliti menggunakan 

macam-macam algoritma kriptografi untuk mengamankan data yang dimiliki. 

Salah satunya adalah penelitian yang berjudul “Penyembunyian Pesan Terenkripsi 

pada Citra GIF Menggunakan Algoritma Gifshuffle.” Penelitian ini memberikan 

gambaran tentang fungsi dan kegunaan dari setiap algoritma yang akan diterapkan 

pada aplikasi keamanan data [3]. 

Penelitian lain yang pernah dilakukan berjudul “Implementasi 

Penyembunyian Pesan pada Citra GIF dengan Menggunakan Algoritma GifShuffle 

dengan Menggunakan Enkripsi Pesan Advanced Encryption Standard (AES)”. 

Pada penelitian tersebut dilakukan pengujian dengan menggabungkan kedua cara 

pengamanan pesan dalam satu paket pengiriman. Sebelum pesan dimasukkan ke 

dalam media, pesan akan dienkripsi terlebih dahulu. Keterbatasan kapasitas 

penyimpanan mendorong dilakukan kompresi pada pesan. Huffman digunakan 

karena memiliki rasio kompresi yang cukup besar [4]. 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan tentang steganografi dengan 

menggunakan algoritma gifshuffle dengan media objek gambar dengan format 

GIF, maka dalam penelitian ini, akan menggunakan algoritma kriptografi 

gifshuffle pada data citra GIF Animated. Dalam penelitian ini, objek gambar yang 

akan digunakan dalam penyisipan pesan menggunakan format GIF Animated yang 

memiliki satu frame gambar dan keterbatasan warna, yaitu maksimal hingga 256 

warna. Palette yang digunakan adalah global color table. 

Penelitian yang dilakukan membahas tentang penerapan steganografi. 

Steganografi merupakan seni komunikasi rahasia dengan menyembunyikan pesan 

pada objek yang tampaknya tidak berbahaya. Keberadaan pesan steganografi 

adalah rahasia. Istilah Yunani ini berasal dari kata Steganos, yang berarti tertutup 

dan Graphia, yang berarti menulis [5]. Steganografi adalah jenis komunikasi yang 

tersembunyi, yang secara harfiah berarti "tulisan tertutup." Pesannya terbuka, 

selalu terlihat, tetapi tidak terdeteksi bahwa adanya pesan rahasia. Deskripsi lain 

yang populer untuk steganografi adalah Hidden in Plain Sight yang artinya 

tersembunyi di depan mata. Sebaliknya, kriptografi adalah tempat pesan acak, 

tidak dapat dibaca dan keberadaan pesan sering dikenal [6]. Istilah steganografi 

berasal dari bahasa Yunani, yaitu steganos yang berarti penyamaran atau 

penyembunyian dan graphein yang berarti tulisan. Jadi, steganografi bisa 

diartikan sebagai seni menyembunyikan pesan dalam data lain tanpa mengubah 

data yang ditumpanginya tersebut sehingga data yang ditumpanginya sebelum dan 

setelah proses penyembunyian hampir terlihat [1]. Steganografi adalah seni dan 

ilmu berkomunikasi dengan cara menyembunyikan keberadaan komunikasi itu. 

Berbeda dengan Kriptografi, di mana musuh diperbolehkan untuk mendeteksi, 

menangkal dan memodifikasi pesan tanpa bisa melanggar keamanan tempat 

tertentu yang dijamin oleh suatu cryptosystem, tujuan dari steganografi adalah 

untuk menyembunyikan pesan dalam pesan berbahaya lainnya dengan cara yang 

tidak memungkinkan musuh apapun bahkan untuk mendeteksi bahwa ada pesan 

kedua. Secara umum, teknik steganografi yang baik harus memiliki visual / 

imperceptibility statistik yang baik dan payload yang cukup [5]. 
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 Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam steganografi, yaitu : 

[7]. 1) Imperceptibility. Keberadaan pesan rahasia tidak dapat dipersepsi oleh 

inderawi. Misalnya, jika covertext berupa citra, maka penyisipan pesan membuat 

citra stegotext sukar dibedakan oleh mata  dengan citra covertext-nya. Jika 

covertext berupa audio, maka indera telinga tidak dapat mendeteksi perubahan 

pada audio stegotext-nya; 2) Fidelity. Mutu stegomedium tidak berubah banyak 

akibat penyisipan. Perubahan tersebut tidak dapat dipersepsi oleh inderawi. 

Misalnya, jika covertext berupa citra, maka penyisipan pesan membuat citra 

stegotext sukar dibedakan oleh mata dengan citra covertext-nya. Jika covertext 

berupa audio, maka audio stegotext tidak rusak dan indera telinga tidak dapat 

mendeteksi perubahan tersebut; 3) Recovery. Pesan yang disembunyikan harus 

dapat diungkapkan kembali. Karena tujuan steganografi adalah data hiding, maka 

sewaktu-waktu pesan rahasia di dalam stegotext harus dapat diambil kembali 

untuk digunakan lebih lanjut. 

Ada tujuh teknik dasar yang digunakan dalam  steganografi, yaitu : [1]. 1) 

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; 3) Transform 

Domain, teknik ini sangat efektif. Pada dasarnya, transformasi domain 

menyembunyikan data pada transform space. Akan sangat lebih efektif teknik ini 

diterapkan pada file berekstensi JPG; 4) Spread Spectrum, sebuah teknik 

pengtransmisian menggunakan pseudo-noise code, yang independen terhadap data 

informasi sebagai modulator bentuk gelombang untuk menyebarkan energi sinyal 

dalam sebuah jalur komunikasi (bandwidth) 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. Contoh dari metode ini adalah Spam 

Mimic. Secara umum, terdapat dua proses di dalam steganografi, yaitu proses 

embedding untuk menyembunyikan pesan dan ekstraksi untuk mengekstraksi 

pesan yang disembunyikan. 

Algoritma steganografi yang digunakan dalam penelitian adalah algoritma 

gifshuffle. Gifshuffle merupakan salah satu algoritma steganografi yang dapat 

digunakan untuk menyisipkan pesan pada citra berformat GIF. Algoritma 

Gifshuffle dibuat oleh Matthew Kwan, seorang sarjana ilmu komputer dari 
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University of Melbourne yang kemudian mendirikan sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang enkripsi email bernama Unicypt Pty Ltd [8].  
Sesuai dengan namanya, Gifshuffle akan melakukan “shuffle” atau 

pengacakan terhadap palette warna dari sebuah berkas GIF, sehingga bisa 

diartikan bahwa Gifshuffle adalah algoritma yang memanfaatkan penukaran posisi 

ke 256 palette warna dalam berkas citra berformat GIF. Penukaran posisi 

memungkinkan diperolehnya sebuah informasi berkaitan dengan perbedaan posisi 

awal dengan posisi akhir [1].  

 

                                                                                                                                                                       

Gambar 1  Proses Encoding Algoritma Gifshuffle [9] 

Proses encoding menggunakan algoritma Gifshuffle pada Gambar 1, 

dijelaskan sebagai berikut  : 1) Proses encoding dimulai dengan pesan yang akan 

disisipkan. Pesan diubah   ke dalam bentuk biner dengan representasi 1 atau 0, 

kemudian ditambah angka 1, di depan rangkaian biner tersebut; 2) Langkah 

selanjutnya rangkaian biner tersebut dikonversikan menjadi bilangan desimal dan 

menghasilkan sebuah bilangan yang dinamakan sebagai ; 3) Menghitung jumlah 

warna yang terkandung dalam berkas GIF yang menjadi objek steganografi dan 

akan menghasilkan sebuah bilangan. Bilangan tersebut dinamakan sebagai , 

maka apabila  maka pesan yang ingin disisipkan berukuran terlalu 

besar sehingga proses penyisipan tidak dapat dilakukan; 4) Warna dalam palette 

warna diurutkan sesuai dengan urutan yang “natural”. Setiap warna dengan format 

RGB dikonversikan ke dalam bilangan integer dengan aturan 

. Kemudian diurutkan berdasarkan 

besar bilangan integer yang mewakili warna tersebut; 5) Setelah itu dilakukan 

iterasi terhadap variabel  dengan nilai  adalah dari 1 sampai N. Setiap  warna 

dengan urutan dipindahkan ke posisi baru yaitu , kemudian 

dibagi dengan ; 6) Kemudian palette warna yang baru hasil iterasi pada 
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langkah ke-4 dimasukkan ke dalam palette warna berkas GIF. Apabila ada sebuah 

tempat yang diisi oleh dua buah warna, maka warna yang sebelumnya, yang 

menempati tempat tersebut akan digeser satu tempat ke samping; 7) Apabila 

ternyata besar dari palette warna yang baru lebih kecil dari 256, maka palette 

warna akan diisi dengan warna terakhir dari palette warna sebelumnya; 8) 

Kemudian berkas GIF akan dikompresi ulang dengan palette warna yang baru, 

untuk menghasilkan berkas yang baru dengan ukuran dan gambar yang sama 

namun telah disisipi pesan. 

 Teknik steganografi dengan algoritma gifshuffle diterapkan pada citra 

dengan format GIF yang animated (GIF Animated). GIF Animated merupakan 

jenis file grafis yang dapat menciptakan gambar bergerak. GIF Animated terdiri 

dari sekumpulan gambar individu yang dikelompokkan bersama dalam waktu 

tertentu yang kemudian dikompresi dalam satu file. Tujuannya adalah untuk 

menciptakan kesan gerakan ketika file tersebut sedang dipanggil. Setiap GIF 

animated tampak seperti mini film, namun sebenarnya adalah sekelompok gambar 

diam atau frame tunggal dari video, semua dikombinasikan mulus dan 

ditampilkan secara berurutan. Ini terlihat sedikit seperti sebuah buku waktu tua 

yang menunjukkan gerakan seperti halaman yang membalik. 

GIF adalah singkatan dari  Graphics Interchange Format, yang mengacu 

pada formula yang digunakan untuk kompres atau mengecilkan ukuran file untuk 

membuatnya lebih kecil agar bisa bertransmisi melalui internet. Standar animasi 

paling dikenal adalah file GIF89a, versi khusus dari format GIF biasa. Format 

GIF89a berisi informasi tentang waktu setiap gambar dan menciptakan gambar-

display-siklus untuk menampilkan semua gambar individu berurutan untuk 

menciptakan kesan gerakan hidup atau animasi. 

GIF animated bukan merupakan teknologi yang tinggi. Seringkali GIF 

menampilkan gambar yang kasar, GIF memiliki palette warna yang sangat 

terbatas sehingga tidak realistis seperti foto yang berkualitas, apalagi untuk high-

definition video. Tetapi mayoritas web browser support dengan format GIF 

animated, sehingga dapat membaca gambar-gambar yang bergerak. GIF animasi, 

pertama kali diciptakan pada tahun 1980-an, merupakan sebuah reformasi 

teknologi animasi dalam dekade pertama di masa abad baru. Animasi GIF sering 

digunakan untuk membuat perulangan sederhana dari beberapa frame yang masih 

dikombinasikan dengan satuan waktu untuk menangkap dua atau tiga detik 

tindakan seperti ekspresi wajah atau gerakan tubuh [10]. 

 

 

3. Metode dan Perancangan Sistem 

 

 Penelitian yang dilakukan, diselesaikan melalui tahapan penelitian yang 

terbagi dalam empat tahap, yaitu : (1) Identifikasi masalah, (2) Perancangan 

sistem, (3) Implementasi sistem, dan (4) Pengujian sistem.  
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                                    Gambar 2 Tahapan Penelitian [11] 

 

Tahapan penelitian pada Gambar 2, dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Tahap pertama: Identifikasi Masalah, dilakukan analisis terhadap permasalahan 

yang ada, yaitu mendapatkan data dan literatur yang terkait dengan proses 

penyembunyian pesan, menggunakan  algoritma Gifshuffle melalui dokumen dan 

referensi yang ada; Tahap kedua: Perancangan Sistem, selanjutnya setelah 

dilakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, maka langkah selanjutnya 

adalah membuat perancangan sistem yang meliputi perancangan proses 

menggunakan diagram Unified Modelling Language (UML), perancangan untuk 

proses embedding dan extracting data menggunakan algoritma gifshuffle, serta 

perancangan antarmuka yaitu merancang antarmuka yang berfungsi sebagai 

penghubung interaksi antara user dengan sistem; Tahap ketiga: Implementasi 

Sistem, berdasarkan rancangan sistem yang akan dibangun, langkah selanjutnya 

membuat aplikasi steganografi; dan tahap terakhir adalah Pengujian Sistem, Pada 

tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem dengan objek berupa citra GIF 

animated, serta menguji pengaruh ukuran color table terhadap lama waktu 

embedding dan extracting.   

 

Identifikasi Masalah 
Analisis terhadap permasalahan yang ada, yaitu 

mendapatkan data dan literatur yang terkait dengan 

proses penyembunyian pesan menggunakan algoritma 
Gifshuffle 

 

 

Perancangan Sistem 
Membuat perancangan sistem dengan menggunakan 

Unified Modeling System (UML), Perancangan 

Algoritma, Perancangan Antarmuka 

Implementasi Sistem 

Implementasi Aplikasi Steganografi 

Pengujian Sistem 
Pengujian terhadap sistem dengan objek berupa citra 

GIF Animated 
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Gambar 3 Proses Penyisipan Pesan  

pada Sistem 
Gambar 4 Proses Ekstraksi Pesan  

pada Sistem 

Gambar 3 menunjukkan proses penyisipan pesan, yang dimulai dengan 

embeddor memilih cover. Kemudian aplikasi membaca nilai dari palette. Pesan 

yang dimasukkan oleh embeddor diubah ke dalam nilai string biner. Langkah 

selanjutnya merupakan proses Gifshuffle seperti yang telah dijelaskan pada 

Gambar 1. Proses extracting merupakan proses untuk membaca pesan yang 

disisipkan di dalam media penampung (cover). Proses ekstraksi pesan, yang 

dimulai dengan extractor memilih cover. Kemudian aplikasi membaca nilai dari 

palette. Palette diurutkan berdasarkan warna naturalnya (Gambar 1, langkah 4). 

Kemudian berdasarkan tiap warna, didapatkan nilai M. Dari nilai M, diubah 

menjadi string biner, yang kemudian dapat diperoleh string pesan. Proses 

extracting dalam bentuk flowchart, ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

 

4. Hasil Pembahasan dan Implementasi 

 

Proses embedding dan extracting pada sistem menggunakan algoritma 

gifshuffle yang diimplementasikan menggunakan perangkat lunak Microsoft 

Visual Studio .NET dengan bahasa pemrograman C# yang berorientasi objek. 

Pemilihan ini dilakukan karena dilengkapi dengan library untuk membaca dan  

mengolah image. Steganografi dengan algoritma gifshuffle tidak merubah ukuran 

file image dan tidak mengakibatkan penurunan kualitas gambar yang signifikan 
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sehingga kemungkinan terdeteksi juga kecil. File penampung yang sudah 

disisipkan informasi (stego file) juga tidak dapat dideteksi. 

Pada Gambar 5 ditunjukkan tampilan antarmuka aplikasi untuk proses 

embedding. Ada tiga proses yang dilakukan user untuk embedding data: 1) 

memilih gambar; 2) memasukkan pesan yang akan disisipkan; dan 3) memilih 

tombol embed untuk memulai proses embedding. Informasi yang ditampilkan 

ketika user memilih gambar adalah jumlah frame, ukuran Color Table, dan nilai N 

Faktorial. Jumlah frame lebih dari satu berarti file GIF tersebut merupakan file 

animated GIF. Pada bagian Color Table ditampilkan ukuran Color Table yang 

dimiliki oleh file GIF, semakin besar ukuran Color Table, semakin panjang pesan 

yang dapat disisipkan. 

Hasil proses embedding ditunjukkan pada Gambar 6. Aplikasi 

menampilkan file GIF yang telah disisipi, kemudian user dapat menyimpan file 

hasil penyisipan tersebut. 

  

Gambar 5  Tampilan Awal Proses Embedding Gambar 6  Tampilan Hasil Proses Embedding 
 

Proses embedding terdiri dari empat proses utama yaitu menghitung nilai 

M, mengurutkan palette berdasarkan warna natural, menyusun ulang palette, dan 

menyimpan palette ke dalam file GIF. 

 
Kode Program 1 Perintah untuk Menghitung Nilai M 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   

private static BigInteger GetM(string text) 

{ 

  byte[] content = Encoding.Default.GetBytes(text); 

  string hex = BitConverter.ToString(content).Replace("-", 

string.Empty); 

  BigInteger number = BigInteger.Parse(hex, NumberStyles.HexNumber); 

  return number; 

} 

 

Proses yang dilakukan adalah mengubah pesan teks ke dalam bentuk array 

of byte (perintah baris 3), kemudian dari nilai array of byte diubah ke bentuk 

string hexadecimal. Hasil dari string hexadecimal dikonversi menjadi bilangan 

bulat. Karena angka yang dihasilkan sangat besar maka diperlukan tipe data 

BigInteger. 

 
Kode Program 2 Perintah untuk Mengurutkan Palette Berdasarkan Nilai Warna Natural 

1.  
2.   
3.   

... 

List<PaletteEntry> palette = NaturalPalette(gct); 

palette = palette.OrderBy(x => x.NaturalValue).ToList(); 
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4.   
5.   
6.   
7.    
8.   
9.   
10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

...   

private List<PaletteEntry> NaturalPalette(byte[] colorTable) 

{ 

 List<PaletteEntry> list = new List<PaletteEntry>(); 

 int index = 0; 

 byte[] ct = colorTable; 

 for (int i = 0; i < colorTable.Length; i += 3) 

 { 

  Color c = Color.FromArgb(ct[i], ct[i + 1], ct[i + 2]); 

  int naturalValue = (c.R * 65536) + (c.G * 256) + (c.B); 

  list.Add(new PaletteEntry() {  

   NaturalValue = naturalValue,  

   Color = c,  

   Position = index }); 

  index++; 

 } 

 return list; 

} 

 Kode Program 2 menunjukkan perintah yang digunakan untuk 

mengurutkan palette (color table). Untuk setiap warna dihitung nilai naturalnya 

dengan menggunakan rumus pada perintah baris 13. Kemudian dari angka ini 

akan diurutkan dari nilai yang paling kecil ke nilai paling besar. 

 
Kode Program 3 Perintah untuk Menyusun Ulang Palette 

1.  
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.    
8.   
9.   
10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

... 

for (int i = 0; i < N; i++) 

{ 

 int modResult = (int)(M % (i + 1)); 

 M = M / (i + 1); 

 Insert(resultPalette, modResult, palette[N - 1 - i]); 

} 

... 

private void Insert(List<PaletteEntry> list,  

 int posisi, PaletteEntry item) 

{ 

 int i = posisi; 

 if (list[i] == null) 

 { 

  list[i] = item; 

 } 

 else 

 { 

  list.Insert(i, item); 

 } 

} 

Kode Program 3 menunjukkan perintah untuk menyusun ulang palette 

berdasarkan nilai dari M, dilakukan proses iterasi terhadap variabel i dengan nilai 

i adalah dari 1 sampai N. Setiap  warna dengan urutan n-i dipindahkan ke posisi 

baru yaitu m mod i, kemudian m dibagi dengan i. 

 
Kode Program 4 Perintah untuk Menyimpan Palette 
1.  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.    

8.   

9.   

10.   
11.   
12.   

... 

byte[] baru = GetColorTable(resultPalette, N); 

gifImg.GlobalColorTable = baru; 

 

string temp2 = Application.StartupPath + @"\temp2.dat"; 

GifEncoder.Encode(gifImg, temp2); 

return new Bitmap(temp2); 

... 

private static byte[] GetColorTable(List<PaletteEntry> list, int N) 

{ 

 List<byte> b = new List<byte>(); 

 foreach (PaletteEntry p in list) 
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13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   

 { 

  b.Add(p.Color.R); 

  b.Add(p.Color.G); 

  b.Add(p.Color.B); 

 

  if (b.Count == N * 3) break; 

 } 

 return b.ToArray(); 

} 

Kode Program 4 menunjukkan perintah untuk menyimpan palette ke 

dalam file GIF. Sebelum disimpan, hasil penyusunan ulang dari Kode Program 3 

diubah ke dalam bentuk byte of array kemudian dimasukkan ke dalam file GIF 

(perintah baris 2-3).  

 

Gambar 7  Tampilan Hasil Proses Extracting 

Gambar 7 menunjukkan hasil proses extracting. Untuk melakukan proses 

extracting, user memilih file GIF, kemudian aplikasi akan menampilkan informasi 

jumlah frame, ukuran Color Table dan nilai N faktorial. Langkah selanjutnya 

adalah user memilih tombol extract untuk memulai proses extracting. Hasil 

extracting akan ditampilkan pada bagian message. Jika extracting dilakukan pada 

file yang tidak disisipi pesan, maka pesan yang ditampilkan pada bagian message 

adalah karakter acak. 

Kode Program 5 Perintah untuk Proses Extracting 
1.  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.  

  

8.   

9.   

10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   

public static string Ekstrak(string imgLocation) 

{ 

 var gifImg = GifDecoder.Decode(imgLocation); 

 GifFrame f = gifImg.Frames[0]; 

 var gct = f.LocalColorTable; 

 int N = gct.Length / 3; 

 List<PaletteEntry> palette = NaturalPalette(gct); 

 palette = palette.OrderBy(x => x.NaturalValue).ToList(); 

 BigInteger m = 0; 

 for (int i = 0; i < N; i++) 

 { 

  m = m * (N - i) + palette[i].Position; 

  for (int j = i + 1; j < N; j++) 

  { 

   if (palette[j].Position > palette[i].Position) 

   { 

    palette[j].Position--; 

   } 

  } 

 } 
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20.   
21.   
22.   
23.  

  

 string binaryString = DecimalToBinary(m); 

 return GetText(binaryString); 

} 

Kode Program 5 menunjukkan perintah yang dijalankan untuk proses 

extracting. Perintah pada baris 7 dan baris 8, berfungsi untuk mengurutkan palette 

berdasarkan warna naturalnya. Kemudian perintah pada baris 11-22 berfungsi 

untuk menghitung nilai dari M, dan dari nilai M diperoleh pesan yang disisipkan. 

Pengujian dilakukan terhadap sistem steganografi yang dibangun dengan 

objek berupa citra GIF Animated, berdasarkan empat faktor penilaian yaitu: 

- Pengujian Pengaruh Panjang Pesan Terhadap Lama Waktu Embedding dan 

Extracting 

- Pengujian Pengaruh Ukuran Color Table Terhadap Lama Waktu Embedding 

dan Extracting 

- Pengujian Pengaruh Jumlah Frame Terhadap Lama Waktu Embedding dan 

Extracting 

- Pengujian Pengaruh Dimensi Gambar (Panjang, Lebar) Terhadap Lama 

Waktu Embedding dan Extracting 

Tabel 1  Hasil Pengujian Pengaruh Panjang Pesan 

       Terhadap Lama Waktu Embedding dan Extracting 
No Cover-

image 

Jumlah 

Frame 

Ukuran 

Color 

Table 

Panjang 

Pesan 

(byte) 

Embedding 

(millisecond) 

Extracting 

(millisecond) 

1 catnip.gif 6 32 8 670,038 66,7038 

2 catnip.gif 6 32 9 708,041 70,7041 

3 catnip.gif 6 32 10 745,042 74,7054 

4 catnip.gif 6 32 11 774,047 78,7047 

5 catnip.gif 6 32 12 820,05 82,7105 

6 catnip.gif 6 32 15 866,053 86,7163 

7 homer.gif 10 256 50 879,9 90,7 

8 homer.gif 10 256 100 1023,9 109 

 

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh panjang pesan terhadap lama waktu 

Embedding dan Extracting pada Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa semakin 

panjang pesan, semakin lama waktu embedding, dan semakin panjang pesan, 

semakin lama waktu extracting. Hasil Pengujian pada Tabel 1, digambarkan 

dalam bentuk grafik, seperti terlihat pada Gambar 8. 



 

12 
 

 
 Gambar 8 Diagram Hasil Pengujian Pengaruh Panjang Pesan Terhadap  

Lama Waktu Embedding dan Extracting 
 

 
Tabel 2 Hasil Pengujian Pengaruh Ukuran Color Table  

Terhadap Lama Waktu Embedding dan Extracting 

No Cover-

image 

Jumlah 

Frame 

Ukuran 

Color  

Table 

Panjang 

Pesan 

 (byte) 

Embedding 

(millisecond) 

Extracting 

(millisecond) 

1 alien.gif 8 16 10 579,88 60,89 

2 catnip.gif 6 32 10 690,04 69,174 

3 internet.gif 31 64 10 697,08 69,309 

4 original.gif 8 128 10 700,75 70,078 

5 homer.gif 10 256 10 709,041 70,765 

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh ukuran Color Table terhadap lama 

waktu Embedding dan Extracting pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa ukuran 

Color Table mempengaruhi proses extracting dan proses embedding. Hasil 

Pengujian pada Tabel 2, digambarkan dalam bentuk grafik, seperti terlihat pada 

Gambar 9. 

 

 
Gambar 9 Diagram Hasil Pengujian Pengaruh Ukuran Color Table Terhadap  

Lama Waktu Embedding dan Extracting 
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   Tabel 3 Hasil Pengujian Pengaruh Jumlah Frame 

               Terhadap Lama Waktu Embedding dan Extracting 

No Cover- 

image 

Jumlah 

Frame 

Ukuran 

Color 

Table 

Panjang 

Pesan 

(byte) 

Embedding 

(millisecond) 

Extracting 

(millisecond) 

1 tulipfarm.gif 1 256 10 317,018 12,001 

2 sonic.gif 8 256 10 547,089 14,08 

3 homer.gif 10 256 10 708,45 25,263 

4 muffin.gif 17 256 10 769,98 27,678 

5 mario.gif 30 256 10 912,02 34,34 

 

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh jumlah frame terhadap lama waktu 

Embedding dan Extracting pada Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa: 1) jumlah 

frame mempengaruhi proses embedding dan extracting; 2) proses extracting 

(ekstrasi) lebih cepat daripada embedding. Hal ini dikarenakan pada proses 

embedding tidak terjadi proses penyusunan ulang Color Table. Hasil Pengujian 

pada Tabel 3, digambarkan dalam bentuk grafik, seperti terlihat pada Gambar 10. 

 

 
                 Gambar 10  Diagram Hasil Pengujian Pengaruh Jumlah Frame Terhadap  

Lama Waktu Embedding dan Extracting  
 

 
Tabel 4 Hasil Pengujian Pengaruh Dimensi Gambar (Panjang, Lebar)  

Terhadap Lama Waktu Embedding dan Extracting 
No Cover- 

Image 

Dimensi Jumlah 

Frame 

Ukuran 

Color 

Table 

Panjang 

Pesan  

(byte) 

Embedding 

(millisecond) 

Extracting 

(millisecond) 

1 alien.gif 96 x 140 8 16 10 579,88 60,89 

2 internet.gif 208 x 59 31 64 10 697,08 69,309 

3 catnip.gif 349 x 433 6 32 10 690,04 69,174 

4 lena400.gif 
 

400 x 400 1 256 10 228.013 
 

7.01 
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5 lena512.gif 

 

512 x 512 1 256 10 246.014 

 

18.02 

 
6 lena700.gif 

 
700 x 700 1 256 10 475.027 

 
60.016 

 
7 lena1024.gif 

 
1024 x 1024 1 256 10 957.055 

 
102.012 

 
8 lena2048.gif 

 
2048 x 2048 1 256 10 3711.212 

 
144.008 

 

 

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh dimensi gambar (panjang, lebar) 

terhadap lama waktu Embedding dan Extracting pada Tabel 4, dapat disimpulkan 

bahwa, dimensi gambar berpengaruh pada kecepatan proses embedding dan 

extracting. Hal ini disebabkan semakin besar ukuran dimensi, semakin besar 

ukuran file, sehingga library C# membutuhkan waktu lebih banyak untuk 

membaca informasi dan color table pada file gambar tersebut. Hasil Pengujian 

pada Tabel 4, digambarkan dalam bentuk grafik, seperti terlihat pada Gambar 11. 

 

 

 
Gambar 11 Diagram Hasil Pengujian Pengaruh Dimensi Gambar (Panjang, Lebar)            

  Terhadap Lama Waktu Embedding dan Extracting 

 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, baik animated maupun non 

animated sama-sama dapat disisipi pesan dengan menggunakan palette yang 

dimiliki oleh file gambar GIF tersebut. Proses extracting lebih cepat daripada 

embedding karena pada proses extracting tidak terdapat proses menyimpan palette 

baru ke dalam file gambar GIF. Proses menyimpan palette baru hanya terjadi pada 

proses embedding, setelah palette disisipi pesan. 

Analisis yang dilakukan terhadap pemanfaatan palette/color table yang 

dimiliki oleh file GIF, terkait panjang pesan, jumlah frame, dan dimensi gambar. 

Panjang pesan yang dapat disisipkan bergantung dengan ukuran color table. Pesan 

yang disisipkan tidak dihitung berdasarkan panjangnya, namun berdasarkan nilai 

(N Faktorial -1). Pesan harus diubah ke dalam bentuk M, kemudian dibandingkan 

dengan nilai (N Faktorial -1). Jumlah frame dan dimensi gambar tidak mempunyai 

batasan maksimal, hanya saja mempengaruhi kecepatan proses embedding dan 
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extracting. Batasan yang ada hanya ukuran color table (palette). Pada GIF sendiri 

mempunyai batasan maksimal 256 warna.  

Setelah proses penyisipan, color table akan mengalami perubahan, karena 

sesuai dengan arti dari algoritma gifshuffle (menata ulang secara acak). Hal ini 

mempengaruhi tampilan warna pada file gambar. Informasi data gambar pada file 

GIF mereferensi pada color table. Sebagai contoh pada lokasi pixel (1,1) 

mereferensi pada color table indeks ke 10. Jika sebelum penyisipan indeks ke 10 

adalah warna hitam, dan setelah penyisipan berubah susunan color table, sehingga 

indeks ke 10 menjadi warna merah, maka representasi dari pixel (1,1) tidak lagi 

warna hitam, namun menjadi warna merah. 
 

5.  Simpulan 

 

Berdasarkan penelitian, pengujian dan analisis terhadap sistem, maka 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Penyembunyian pesan pada citra GIF  

Animated dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma Gifshuffle, yaitu 

dengan memanfaatkan palette/Color Table yang dimiliki oleh file GIF; 2) 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis diperoleh kesimpulan bahwa kecepatan 

proses embedding maupun extracting  dipengaruhi oleh panjang pesan yang 

disisipkan; Proses extracting (ekstrasi) lebih cepat daripada embedding, hal ini 

dikarenakan pada proses embedding tidak terjadi proses penyusunan  ulang color 

table; Dimensi gambar berpengaruh pada kecepatan proses embedding dan 

extracting. Hal ini disebabkan semakin besar ukuran dimensi, semakin besar 

ukuran file, sehingga library C# membutuhkan waktu lebih banyak untuk 

membaca informasi dan color table pada file gambar tersebut. Saran yang dapat 

diberikan untuk penelitian lebih lanjut adalah dilakukan implementasi ke jenis 

image PSD, atau PNG yang juga menggunakan Color Table. 
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