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Abstract 

In the information age as now, where the information  exchange have become 

part of the lifestyle, which is often overlooked is the security of a message or also known 

as data integrity since the information circulating on the internet is open, with the 

possibility of access by users all over the world. Steganography can overcome this 

problem which is a method for hiding messages inside other files containing text, images, 

audio, and video without showing significant change. This study implements 

Steganography using Enhanced Audio Steganography (EAS) method, which is a 

modification of the Least Significant Bit (LSB) method, which uses audio WAV as a media 

holding, as well as using Huffman Tree algorithms to process the compression and 

decompression of messages in order to speed up the process of insertion also helps save 

storage media holding. The results showed that an audio steganography applications can 

hide messages in audio WAV files. Huffman Tree compression algorithm can decrease the 

size of the messages that will be inserted in the WAV audio file. 

 

Keywords : Steganography, Enhanced Audio Steganography (EAS), Huffman Tree, WAV 

 

Abstrak 

Pada era informasi seperti sekarang ini, dimana kegiatan tukar menukar pesan 

sudah menjadi bagian dari gaya hidup, yang sering dilupakan adalah keamanan isi pesan 

atau disebut juga integritas data karena informasi yang beredar di internet sifatnya adalah 

terbuka, dengan kemungkinan akses oleh user dari seluruh dunia. Steganografi dapat 

mengatasi hal ini dimana merupakan suatu metode untuk menyembunyikan pesan di 

dalam file-file lain yang mengandung text, image, audio, dan video tanpa menunjukkan 

ciri-ciri perubahan yang nyata. Penelitian ini mengimplementasikan Steganografi 

menggunakan metode Enhanced Audio Steganography (EAS), yaitu modifikasi dari 

metode Least Significant Bit (LSB) yang menggunakan audio WAV sebagai media 

penampung, serta menggunakan algoritma Huffman Tree untuk proses kompresi dan 

dekompresi pesan supaya mempercepat dalam proses penyisipan juga membantu 

menghemat storage media penampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi 

audio steganografi dapat menyembunyikan pesan dalam file audio WAV. Algoritma 

kompresi Huffman Tree dapat memperkecil ukuran pesan yang akan disisipkan dalam file 

audio WAV. 

 

Kata Kunci : Steganografi, Enhanced Audio Steganography (EAS), Huffman Tree, 

WAV. 
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1. Pendahuluan 

 

Internet memberikan kemudahan untuk bertukar informasi. Namun 

kemudahan ini juga memberikan peluang lebih besar untuk bocornya informasi 

yang bersifat rahasia. Untuk menjamin keamanan pertukaran informasi yang 

bersifat rahasia atau pribadi, diperlukan suatu metode yang membatasi akses ke 

informasi ini. Pembatasan dapat berupa penyandian informasi, yang dilakukan 

dengan cara menyembunyikan informasi sedimikian rupa, sehingga tidak 

menyebabkan kewaspadaan (awareness) pihak yang tidak berkepentingan. 

Metode penyembunyian informasi pada media lain disebut dengan 

steganografi. Steganografi membutuhkan media sebagai cover, yang merupakan 

wadah penyembunyian informasi. Cover dapat berupa file image, audio,  video 

ataupun jenis file yang lain. Informasi yang disembunyikan dapat berupa pesan 

singkat dalam bentuk kalimat, atau berupa file dokumen. Ukuran file (dokumen) 

rahasia yang disembunyikan bergantung pada ukuran cover tempat data rahasia 

disembunyikan. Salah satu cara untuk memperkecil ukuran file dari data rahasia 

adalah dengan menggunakan teknik kompresi data. 

Teknik kompresi dapat digunakan untuk memaksimalkan kapasitas 

penyimpanan file informasi. Kompresi file adalah sebuah cara yang bertujuan 

untuk menulis ulang suatu file supaya menjadi lebih ringkas namun informasi 

yang terdapat di dalam file aslinya tidak mengalami kerusakan atau pengurangan. 

Salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk mengkompresi suatu file adalah 

algoritma Huffman Tree. 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka akan dilakukan penelitian yang 

membahas tentang Perancangan dan Implementasi Aplikasi Steganografi 

Menggunakan metode Enhanced Audio Steganography (EAS), yaitu sebuah 

metode hasil modifikasi dari Least Significant Bit (LSB) [1], dan untuk mengatasi 

kapasitas storage yang besar dalam penggunaan metode ini, akan dilakukan 

proses kompresi terhadap file pesan sebelum file tersebut disisipkan ke dalam 

media penampung, dengan menggunakan algoritma Huffman Tree. Penelitian ini 

menghasilkan aplikasi yang dapat menyembunyikan file dokumen (informasi) 

yang terkompresi sehingga dapat menghemat kapasitas media penampung, yaitu 

berupa file audio berformat WAV dan juga di satu sisi mempercepat proses 

embedding dan extracting karena ukuran pesan yang akan disisipkan menjadi 

lebih kecil.   

2. Tinjauan Pustaka 

 

Penelitian sebelumnya terkait penelitian steganografi pernah dilakukan 

dengan judul Aplikasi Steganografi Pada Video Dengan Metode Least Significant 

Bit (LSB), dimana dalam penelitian tersebut membahas teknik steganografi pada 

video dengan format *.avi, serta aplikasi yang dibangun masih harus 

dikembangkan lagi karena hanya bisa menyisipkan berkas rahasia dengan ukuran 

kecil [2].  

Penelitian berjudul perancangan dan implementasi steganografi 

menggunakan metode Enhanced Audio Steganografi (EAS), yaitu modifikasi dari 
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metode Least Significant Bit (LSB), dengan menyisipkan pesan pada byte bernilai 

254, dan 255, serta menggunakan algoritma Vigenere untuk proses enkripsi dan 

deskripsi supaya keamanan pesan lebih terjaga [3]. 

Penelitian berjudul Efficient Method of Audio Steganography by Modified 

LSB Algorithm and Strong Encryption Key With Enhanced Security, yaitu 

penelitian yang mengajukan metode baru untuk penyisipan pesan dalam audio, 

dengan memodifikasi metode Least Significant Bit (LSB),  dan menggunakan 

kunci enkripsi untuk meningkatkan keamanan pesan yang disisipkan. Enkripsi 

yang digunakan adalah teknik enkripsi yang ditentukan sendiri dengan aturan 

yang sederhana. Proses enkripsi diterapkan pada pesan, sebelum pesan tersebut 

disisipkan ke dalam audio [1]. 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan tentang steganografi dengan 

metode LSB melalui media video, gambar, dan penelitian tentang metode LSB 

yang dimodifikasi, maka dalam penelitian ini, akan dilakukan penelitian  

steganografi yang menggunakan metode Enhanced  Audio Steganografi (EAS), 

yaitu LSB yang dimodifikasi [1][3].  Media yang dipakai pada penelitian saat ini 

yaitu audio dengan format *.wav, yang kemudian ditambah dengan kompresi file 

menggunakan algoritma kompresi Huffman Tree.  Penelitian yang dilakukan akan 

melihat apakah terjadi perubahan terhadap waktu, kualitas dan besar ukuran data 

pada file audio setelah melalui proses kompresi, proses embedding, proses 

extracting dan proses dekompresi pesan. Aplikasi yang dibangun bertujuan untuk 

membantu para pengguna untuk menjaga kerahasiaan data yang disisipkan dalam 

file audio dan untuk mengatasi masalah mengenai besarnya kapasitas 

penyimpanan (storage) sebagai wadah penyimpanan data rahasia.  

Penelitian yang dilakukan membahas tentang steganografi.  Steganografi 

adalah ilmu dan seni menyembunyikan pesan rahasia di dalam pesan lain sehingga 

keberadaan pesan rahasia tersebut tidak dapat diketahui. Steganografi berasal dari 

Bahasa Yunani, yaitu “steganos” yang artinya “tulisan tersembunyi (covered 

writing)” [4]. Teknik steganografi yang digunakan dalam penelitian ini, diacu 

pada penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Sridevi, at., al. [1], dan oleh 

Loppies [2], yaitu teknik Enhanced Audio Steganografi, yang merupakan sebuah 

metode hasil modifikasi dari metode LSB, dengan menyisipkan pesan rahasia 

dalam byte tertentu bernilai 254, dan 255. 

Untuk mengatasi kapasitas media penyimpanan, maka dilakukan proses 

kompresi data terhadap pesan rahasia yang kan disisipkan, yaitu menggunakan 

algoritma Huffman. Algoritma Huffman, yang dibuat oleh seorang mahasiswa 

MIT bernama David Huffman  pada tahun 1952, merupakan  salah satu metode 

paling lama dan paling terkenal dalam kompresi teks. Algoritma Huffman 

menggunakan prinsip pengkodean yang mirip dengan kode Morse, yaitu tiap 

karakter (simbol) dikodekan hanya dengan rangkaian beberapa bit, dimana 

karakter yang sering muncul dengan rangkaian bit yang pendek dan karakter yang 

jarang muncul dikodekan dengan rangkaian bit yang lebih panjang. Algoritma 

Huffman termasuk ke dalam kelas yang menggunakan metode statik. Metode 

statik adalah metode yang selalu menggunakan peta kode yang sama, metode ini 

membutuhkan dua fase (two-pass): fase pertama untuk menghitung probabilitas 

kemunculan tiap simbol/karakter dan menentukan peta kodenya, dan fase kedua 
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untuk mengubah pesan menjadi kumpulan kode yang akan ditransmisikan. 

Sedangkan berdasarkan teknik pengkodean simbol yang digunakan, algoritma 

Huffman menggunakan metode symbol wise. Metode symbol wise adalah metode 

yang menghitung peluang kemunculan dari setiap simbol dalam satu waktu, 

dimana simbol yang lebih sering muncul diberi kode lebih pendek dibandingkan 

simbol yang jarang muncul [5]. 

 

3. Metode dan Perancangan Sistem 

 
Penelitian yang dilakukan, diselesaikan melalui tahapan penelitian yang 

terbagi dalam empat tahapan, yaitu: (1) Analisis kebutuhan dan pengumpulan 

data, (2) Perancangan sistem, (3) Implementasi Sistem, (4) Pengujian sistem dan 

analisis hasil pengujian. 

 

 

Gambar 1 Tahapan Penelitian [6] 

 

Tahapan penelitian pada Gambar 1, dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahap 

pertama: analisis kebutuhan dan pengumpulan data, pada tahap ini dilakukan 

analisis terhadap permasahalan yang ada, yaitu mendapatkan data dan literatur 

yang terkait dengan proses kompresi dan dekompresi terhadap data teks  

menggunakan algoritma huffman tree, dan juga proses embedding & extracting 

terhadap data file pada audio, menggunakan EAS, yaitu metode LSB yang 

dimodifikasi, melalui dokumen dan referensi yang ada; Tahap kedua: 

Perancangan sistem yang meliputi perancangan proses embedding, proses 

extracting, proses kompresi, dan proses dekompresi; Tahap ketiga, Implementasi 

Sistem, yaitu merancang aplikasi/program sesuai kebutuhan sistem berdasarkan 

perancangan sistem yang telah dilakukan; Tahap keempat, Pengujian Sistem dan 

Analisis Hasil Pengujian, yaitu menjalankan proses implementasi sistem, dan 

menguji pengaruh ukuran data hasil kompresi, waktu proses dan kualitas audio, 

serta melihat hasil yang diberikan apakah sudah sesuai dengan konsep 

Steganografi, dan algoritma kompresi Huffman Tree. 
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Proses yang terjadi dalam sistem yang dibangun dijelaskan sebagai 

berikut. Sebelum pesan rahasia disisipkan, terlebih dahulu dilakukan proses 

kompresi, selanjutnya dilakukan proses embedding, yaitu penyisipan pesan ke 

dalam wadah penampung, yaitu file audio, berformat .WAV. Jika pesan akan 

diambil, maka dilakukan proses extracting, dan selanjutnya dilakukan proses 

dekompresi.  

Proses Kompresi dan Dekompresi dengan Algoritma Huffman dijelaskan 

sebagai berikut. Proses kompresi data dimulai dengan input file. Selanjutnya file 

tersebut diproses dengan perhitungan karakter yang muncul. Kemudian 

dilanjutkan dengan pembentukan huffman tree. Pembentukan Huffman tree ini 

membaca karakter di dalam teks untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap 

karakter. Setiap karakter penyusun teks dinyatakan sebagai pohon bersimpul 

tunggal. Setelah pembentukan huffman tree selesai, maka akan dilakukan 

pengolahan pengkodean data. Berdasarkan setiap proses yang terjadi, maka proses 

atau output yang keluar berbeda dengan file aslinya sebelum dikompresi. 

Proses dekompresi dimulai dengan input file. Selanjutnya file tersebut 

diproses dengan membaca  karakter yang muncul. Seperti halnya proses kompresi, 

dekompresi juga membentuk huffman tree. Pembentukan Huffman tree ini 

membaca karakter di dalam teks untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap 

karakter. Kemudian membaca kode dari hasil dari kompresi. Setelah membaca 

kode dari hasil kompresi, proses decoding berjalan untuk mengembalikan ukuran 

file asli. Berdasarkan setiap proses yang terjadi, maka output dari sistem adalah 

data asli. Proses kompresi dan dekompresi dengan algoritma Huffman, dalam 

bentuk flowchart, ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 3. 

 

                                               

Gambar 4 Proses Kompresi  Gambar 5  Proses Dekompresi 
 

Proses Embedding dalam sistem yang dibangun dijelaskan sebagai berikut. 

Media penampung yang digunakan adalah objek berupa file audio, berformat 
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.WAV. Pesan yang akan disisipkan terlebih dahulu dikompresi. Kompresi berguna 

untuk mempercepat proses penyisipan, juga untuk menghemat kapasitas storage, 

karena ukuran file (pesan) yang akan disisipkan menjadi lebih kecil. Kemudian 

besar lokasi yang tersedia pada file WAV dihitung. File WAV yang digunakan 

sebagai media penyisipan harus memiliki jumlah byte bernilai 254 atau 255 yang 

cukup untuk menampung file pesan. Proses berikutnya adalah proses penyisipan 

bit file pesan di LSB byte file media. Proses ini bersifat selektif karena penyisipan 

hanya dilakukan pada byte file media yang bernilai 254 atau 255 saja. Selanjutnya 

pembacaan diteruskan lagi ke byte berikutnya. Proses tersebut diulangi sampai 

semua bit file pesan selesai disisipkan. Setelah proses selesai, file WAV disimpan 

sebagai file baru. Proses embedding dalam bentuk flowchart, ditunjukkan pada 

Gambar 4. 

 

  
 

    Gambar 4 Proses Embedding            Gambar 5  Proses Extracting 

 

 Proses extracting data dalam sistem yang dibangun ditunjukkan pada 

Gambar 5, dan dijelaskan sebagai berikut. Proses extracting merupakan proses 
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untuk membaca objek yang disisipkan di dalam media penampung. Ketika media 

penampung dimasukkan,  sistem akan membaca apakah ada data yang disisipkan 

atau tidak, jika tidak, proses akan selesai, tetapi jika ada data yang disisipkan, 

maka proses akan berlanjut dengan penyiapan penampung pesan. Sistem akan 

membaca panjang data yang disisipkan di dalam byte audio, dan memeriksa 

apakah byte tersebut bernilai 254 atau 255, mengecek apakah panjang penampung 

< L (variabel panjang pesan), kemudian proses pembacaan bit terakhir (LSB) dan 

disimpan ke penampung pesan. Proses ini akan diulangi hingga semua bit selesai 

terbaca. Pesan yang didapat, kemudian akan didekompresi, kemudian disimpan 

sebagai file baru, proses selesai dengan output document yang telah di-extract.  

Proses kompresi dan proses embedding data dalam sistem yang dibangun, 

dijelaskan sebagai berikut: 

Contoh 1 string: beep boop beer! 

Diurutkan berdasarkan frekuensinya: 

Character ‘r’ ‘!’ ‘p’ ‘ ‘ ‘o’ ‘b’ ‘e’ 

Frequency 1 1 2 2 2 3 4 

Dengan menggunakan Huffman tree diperoleh kode Huffman, dalam pohon pada 

Gambar 6. 

 
Gambar 6. Huffman Tree Hasil Proses Kompresi 

 

Character ‘r’ ‘!’ ‘p’ ‘ ‘ ‘o’ ‘b’ ‘e’ 

Frequency 1000 1001 101 011 010 00 11 

Maka hasil kompresi yang diperoleh dari string beep boop beer! adalah : 

0011 1110 1011 0001 0010 1010 1100 1111 1000 1001 

Selanjutnya adalah menyisipkan ke dalam file audio. Jika diperoleh byte audio 

dengan susunan sebagai berikut: 
255 254 10 20 250 

160 100 255 255 255 

…………. 

 

Maka sebagai contoh, dapat disisipkan lima bit pertama, 00111. Setelah proses 

penyisipan, hasilnya sebagai berikut: 

 
nilai 255 254 10 20 250 
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byte 

binary 11111111 11111110 00001010 00010100 11111010 

sisip 0 0 
   

hasil 

sisip 
11111110 11111110 00001010 00010100 11111010 

nilai 

byte 
160 100 255 255 255 

binary 10100000 01100100 11111111 11111111 11111111 

sisip 
  

1 1 1 

hasil 

sisip 
10100000 01100100 11111111 11111111 11111111 

 

Hasil akhir penyisipan: 
254 254 10 20 250 

160 100 255 255 255 

……………… 

 

Dari 10 byte tersebut, terdapat perubahan satu byte, yaitu byte pertama dari 255 

menjadi 254. 

Proses Extracting dan Proses Dekompresi dalam sistem yang dibangun, 

dijelaskan sebagai berikut: proses extracting dilakukan dengan membaca byte-

byte audio yang bernilai 254 atau 255. Dari Contoh 1, diperoleh bit-bit pesan: 
 254 254 10 20 250 

LSB 0 0    

 160 100 255 255 255 

LSB   1 1 1 

 

 Proses tersebut dilakukan sampai semua bit pesan terbaca. Untuk 

mengetahui panjangnya pesan, dilakukan dengan membaca informasi L (lihat 

flowchart Gambar 5). Setelah semua bit terkumpul maka dilakukan proses 

dekompresi. 
0011 1110 1011 0001 0010 1010 1100 1111 1000 1001 

 

Dengan menggunakan Huffman Coding hasil extracting 

Character ‘r’ ‘!’ ‘p’ ‘ ‘ ‘o’ ‘b’ ‘e’ 

Frequency 1000 1001 101 011 010 00 11 

 

Maka diperoleh data asli: 

00 11 11 101 11 00 10 10 101 11 00 11 11 1000 1001 

b e e p  B o o p  b E e r ! 

 

Untuk menandai bahwa suatu file memiliki pesan yang tersembunyi, maka 

pada file cover disisipi suatu bit marker. Bit marker ini digunakan pada saat 

proses ekstraksi. Pada awal proses ekstraksi, program akan memeriksa apakah file 

cover memiliki bit marker, jika benar, maka proses ekstraksi akan dilakukan. Hal 

ini memberikan keuntungan ketika pesan yang disisipkan memiliki ukuran yang 

panjang. Dengan adanya bit marker, program tidak perlu membaca semua bit 
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yang ada di dalam file cover, namun hanya beberapa bit awal. Pada program yang 

dikembangkan, bit marker yang digunakan adalah:  

1 1 0 0 1 0 1 0 

. 
  

4. Hasil dan Pembahasan 

Hasil implementasi sistem yang dibangun sesuai perancangan yang 

dilakukan, dijelaskan sebagai berikut. 

 
Gambar 7 Antarmuka Untuk Proses Embedding 

Gambar 7 merupakan tampilan antarmuka proses embedding dimana user 

akan memilih button browse file, dimana pada button ini, user akan memilih 

media penampung. Selanjutnya document yang akan disisipkan dipilih, format 

dokumen yang dapat dipilih adalah .doc, .pdf, .xls, dan .txt . Setelah dokumen 

dipilih, akan muncul lagi satu file .huff, fungsi file ini adalah sebagai file hasil 

kompresi dokumen. File hasil kompresi ini akan disisipkan ke dalam media 

penampung. Tahap selanjutnya pilih button embed, user akan diminta untuk 

membuat satu file baru sebagai media penampung baru, untuk menyisipkan file 

hasil kompresi .huff tersebut, setelah memilih file penampung baru, maka 

selanjutnya dilakukan proses penyisipan file ke dalam  media .WAV hingga 

muncul message box  Finish, kemudian pilih button ok untuk menutup message 

box, dan proses embedding selesai.  

Kode Program 1 Perintah Untuk Proses Penandaan Bit 
1.  

2.    

public static string BitsMarker = "11001010"; 

byte A = 254, B = 255; 

Kode Program 1 menjelaskan perintah untuk proses penandaan bit, dimana 

“BitsMarker” berfungsi sebagai penanda. Sedangkan A dan B adalah lokasi 

penyisipan untuk penanda tadi, dimana A bernilai 254 dan B bernilai 255. 
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Kode Program 2 Perintah Untuk Proses Pengumpulan Byte Media Yang Bernilai 254 atau 255 
1.  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.  

private List<int> FindIndices(byte[] mediaBytes) 

{ 

 List<int> result = new List<int>(); 

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

 { 

 if (mediaBytes[i] == A || mediaBytes[i] == B) 

   result.Add(i); 

 } 

 return result; 

} 

Kode Program 2 menjelaskan perintah untuk melakukan pencarian pada 

file media, byte-byte yang memiliki nilai 254 atau 255. Kemudian nilai yang 

dikembalikan adalah daftar index dari byte-byte tersebut (perintah pada baris 9). 

Kode Program 3 Perintah Untuk Proses Embedding 
1.  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.  

8.   

9.   

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

List<int> daftarIndex = FindIndices(mediaBytes); 

String binaryMessage 

  = BuildBinaryMessage(documentFile); 

 

Started(this, new ELSBEventArgs() { Total = binaryMessage.Length }); 

 

int messageIndex = 0; 

foreach (int index in daftarIndex) 

{ 

     if (messageIndex >= binaryMessage.Length) break; 

     byte current = mediaBytes[index]; 

     char bit = binaryMessage[messageIndex]; 

     current = ReplaceBit(current, bit);  

     mediaBytes[index] = current; 

     messageIndex++; 

     OnProgress(this, new ELSBEventArgs() { Current = messageIndex});               

} 

     destinationStream.Write(mediaBytes, 0,mediaBytes.Length); 

Kode Program 3 menjelaskan perintah untuk proses embedding data ke 

dalam media. Setelah pengumpulan index (perintah pada baris 1, dijelaskan pada 

Kode Program 2) dan membentuk data yang disisipkan (perintah pada baris 2-3), 

setelah itu dilakukan penyisipan pada tiap index byte (perintah pada baris 8-15). 

Perintah pada baris 11-14, nilai LSB pada byte index ke-i diganti dengan nilai bit 

pesan pada index ke- messageIndex. Sedangkan proses penyisipan bit paling 

rendah (LSB)  ada pada fungsi ReplaceBit pada baris ke-13. 

 
Kode Program 4 Perintah Untuk Proses Kompresi Pesan 

1.  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
11.   
12.   
13.   
 

DateTime dt = DateTime.Now; 

HuffmanAlgorithm huff = new HuffmanAlgorithm(); 

Stream input = huff.Shrink(new MemoryStream(p), null); 

byte[] result = null; 

using (MemoryStream ms = new MemoryStream()) 

            { 

                input.CopyTo(ms); 

                result = ms.ToArray(); 

            } 

TimeSpan span = DateTime.Now - dt; 

File.WriteAllText(Application.StartupPath + "\\waktu_kompres.txt", 

span.TotalSeconds.ToString()); 

            return result; 
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 Kode Program 4 menjelaskan perintah untuk proses kompresi pesan. 

Perintah pada baris 1-2 berfungsi untuk membuat file baru bertipe .huff yang 

merupakan file hasil kompresi. Perintah pada baris ke 3 merupakan fungsi untuk 

melakukan proses kompresi pada file. Sedangkan perintah pada baris 10-12 

merupakan perhitungan yang digunakan untuk menghitung waktu kompresi 

pesan. 

 

 
Gambar 8 Antarmuka Untuk Proses Extracting 

 

Gambar 8 merupakan tampilan antarmuka proses extracting dimana user 

akan memilih file kemudian memasukkan stego audio yang akan di-extract, 

selanjutnya pilih button extract, user akan diminta untuk membuat file .txt baru, 

file ini berfungsi sebagai file hasil extracting pesan. Selanjutnya user dapat 

memilih lokasi dimana ingin menyimpan file hasil extracting. Kemudian 

dijalankan proses extracting, ketika proses extracting berjalan, terjadi juga proses 

dekompresi pesan di dalamnya  hingga ditampilkan Message Box Finish, 

kemudian pilih button ok untuk menutup message box, dan proses extracting 

selesai. 

 
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.   

List<byte> containers = GetContainer(mediaBytes); 

Started(this, new ELSBEventArgs() { Total = containers.Count }); 

int panjangPesan = 0; 

if (IsHeaderValid(containers.GetRange(0, 8))) 

            { 

OnProgress(this, new ELSBEventArgs() { Current = 8 });   

int nameBytesLength = ReadInteger(containers.GetRange(8, 

32).ToArray()); 

OnProgress(this, new ELSBEventArgs() { Current = 40 });  

  

string fileName = ReadString(containers.GetRange(40, 

nameBytesLength).ToArray()); 

OnProgress(this, new ELSBEventArgs() { Current = 40 + 

nameBytesLength });   

 

int messageBytesLength = ReadInteger(containers.GetRange(40 + 

nameBytesLength, 32).ToArray()); 

OnProgress(this, new ELSBEventArgs() { Current = 0 + 
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19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.                 

nameBytesLength + 32 });  

    

byte[] compressedMessage = ReadBytes(containers.GetRange(40 + 

nameBytesLength + 32, messageBytesLength).ToArray()); 

byte[] message = DeCompress(compressedMessage); 

 

FileStream result = new FileStream(resultFolder, 

FileMode.Create); 

                result.Write(message, 0, message.Length); 

                result.Close(); 

                panjangPesan = compressedMessage.Length; 

           } 

 

Kode Program 5 menjelaskan perintah untuk proses extracting. Pada 

proses ini akan dilakukan pengecekan terhadap file yang akan di-extracting 

terlebih dahulu. Perintah pada baris ke-6, dilakukan pengecekan untuk header file. 

Perintah pada baris ke-9 dilakukan pengecekan untuk panjang nama file. Perintah 

pada baris ke-14 dilakukan pengecekan untuk nama file. Perintah pada baris ke-18 

dilakukan pengecekan terhadap panjang embed data. Perintah pada baris 21-23 

dilakukan pengecekan pada file kompresi, sebelum didekompresi. 
Kode Program 6 Perintah untuk Proses Dekompresi Pesan 

1.  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
11.   
12.   
13.  
 

DateTime dt = DateTime.Now; 

HuffmanAlgorithm huff = new HuffmanAlgorithm(); 

Stream input = huff.Extract(new MemoryStream(p), null); 

byte[] result = null; 

using (MemoryStream ms = new MemoryStream()) 

            { 

                input.CopyTo(ms); 

                result = ms.ToArray(); 

            } 

TimeSpan span = DateTime.Now - dt; 

File.WriteAllText(Application.StartupPath + 

"\\waktu_dekompres.txt", span.TotalSeconds.ToString()); 

            return result; 

 Kode Program 6 menjelaskan perintah untuk proses dekompresi pesan. 

Perintah pada baris ke 3 merupakan fungsi untuk melakukan proses dekompresi 

pada file. Sedangkan Perintah pada baris 10-12 merupakan perhitungan yang 

digunakan untuk menghitung waktu dekompresi pesan. 

 Pengujian terhadap sistem yang dibangun, dilakukan dengan menggunakan 

Laptop ASUS, dengan spesifikasi sebagai berikut:  

Processor : Intel Core i3-2330M, 2,2 Ghz 

RAM    : 2 Gb 

OS   : Windows 7 

Hardisk : 500 Gb 

Pengujian proses embedding data file teks menggunakan file teks dengan 

format .txt, yang akan disisipkan ke dalam file audio WAV dengan ukuran yang 

berbeda. File teks yang dipakai adalah text1 (4KB) dan text2 (11KB). Sedangkan 

file audio yang dipakai adalah music1.wav (8.594 KB) dan music2.wav 

(13.784KB). 
Tabel 1 Hasil Pengujian Proses Embedding Data File .txt 

File yang 

disisipkan 

(.txt) 

Pengujian 

Waktu Embedding 

music1 

 (8.594 KB) 

music2 

 (13.784KB) 
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(S) (S) 

text1 

(4KB) 

1 

2 

3 

4 

5 

8,87 

8,99 

8,45 

8,26 

8,49 

9,18  

9,21  

9,12  

7,90  

8,87 

Nilai rata-rata 8,61 8,85 

text2 

(11 KB) 

1 

2 

3 

4 

5 

33,28  

32,45  

33,01  

34,88  

31,43 

31,42  

38,07  

30,58  

34,39  

33,00 

Nilai rata-rata 33,01 33,49 

Berdasarkan hasil pengujian proses embedding data file .txt pada Tabel 1, 

didapatkan nilai rata-rata waktu (dalam second (detik)) yang dibutuhkan dari 

proses embedding :  

- Pada pengujian text1_music1 nilai rata-rata waktu yang dibutuhkan 8,49 s. 

- Pada pengujian text1_music2 nilai rata-rata waktu yang dibutuhkan 8,85 s. 

- Pada pengujian text2_music1 nilai rata-rata waktu yang dibutuhkan 33,01 s. 

- Pada pengujian text2_music2 nilai rata-rata waktu yang dibutuhkan 33,49 s. 

Kesimpulan dari Pengujian 1 adalah semakin besar text, semakin lama proses 

embedding dan extracting. 

Pengujian proses embedding data dengan ukuran file text yang berbeda 

menggunakan file text dengan ukuran yang berbeda yang akan disisipkan ke 

dalam file audio dengan menggunakan dua file audio .WAV sebagai media 

penampung yang diberi nama music1.wav (8.594 KB) dan music2.wav (13.784 

KB), serta lima file text dengan ukuran yang berbeda sebagai objek yang akan 

disisipkan dengan nama text1 (4 kb), text2 (7 kb), text3 (11 kb), text4 (18 kb), 

text5 (22 kb). Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 2. 
Tabel 2 Hasil Pengujian Proses Embedding Data Dengan Ukuran File Text Yang Berbeda 

Nama Audio 

Waktu Proses (S) 

text1 text2 text3 text4 text5 

(4 KB) (7 KB) (11 KB) (18 KB) (22 KB) 

music1 12,57 35,99 58,02 72,41 88,23 

music2 11,80 30,65 50,94 73,94 89,70 

 Berdasarkan hasil pengujian proses embedding data dengan ukuran file text 

yang berbeda pada Tabel 2, akan dibuat grafik yang dapat dilihat pada Gambar 9.  
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Gambar 9 Grafik Pengujian Proses Embedding Data  

Dengan Ukuran File Text Yang Berbeda 

 

Berdasarkan hasil pengujian proses embedding data dengan ukuran file text 

yang berbeda pada Tabel 2 dan grafik pada Gambar 9 dapat dilihat bahwa 

semakin besar ukuran pesan yang disisipkan maka semakin banyak pula waktu 

yang dibutuhkan untuk proses embedding, karena semakin banyak bit yang harus 

dibaca kemudian disisipkan, yang menyebabkan proses penyisipannya harus 

berulang dan memerlukan waktu yang lebih banyak. Sedangkan pada kedua audio 

walaupun berbeda ukuran namun hanya sedikit pengaruh terhadap proses 

embedding. Kesimpulannya, besar ukuran pesan yang akan disisipkan dapat 

mempengaruhi waktu proses embedding, namun besar ukuran audio tidak terlalu 

mempengaruhi waktu proses embedding. 

Salah satu syarat sebuah proses steganografi dapat dikatakan berhasil atau 

tidak adalah apabila data yang telah di-embedding dapat ditampilkan kembali 

melalui proses extracting. Oleh karena itu percobaan extracting penting supaya 

bisa dilihat apakah pesan yang disisipkan dapat diambil seperti semula ataupun 

tidak. Hasil pengujian proses extracting data file .txt pada audio dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Tabel 3  Hasil Pengujian Proses Extracting Data File .txt 

Stego File Ekstraksi  Proses Isi  
Waktu  

(S) 

text1_music1 

text2_music1 

text1_music2 

text2_music2 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

100% 

100% 

100% 

100% 

0,18 

0,22 

0,33 

0,32 

Berdasarkan pengujian proses extracting data file .txt pada audio pada 

Tabel 3, dapat diketahui bahwa semua file yang telah mengalami proses 

embedding berhasil di-extracting dengan hasil sesuai dengan apa yang disisipkan. 

Hasil pengujian pada Tabel 3 juga menunjukkan bahwa besar file yang disisipkan 

juga mempengaruhi waktu proses extracting. Semakin besar file yang disisipkan, 

semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk proses extracting, karena bit yang 

harus dibaca untuk penyusunan kembali file ke ukuran semula setelah proses 

embedding menjadi lebih banyak. 
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Pengujian proses extracting data dengan ukuran file text yang berbeda 

untuk melihat waktu proses extracting dengan ukuran file yang berbeda, dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4 Hasil Pengujian Proses Extracting Data Dengan Ukuran File Text Yang Berbeda 

Nama Audio 

Waktu Proses (S) 

text1 text2 text3 text4 text5 

(4 KB) (7 KB) (11 KB) (18 KB) (22 KB) 

music1 0,13 0,10 0,14 0,14 0,11 

music2 0,33 0,27 0,32 0,33 0,30 

 

Berdasarkan hasil pengujian proses extracting data dengan ukuran file text 

yang berbeda pada Tabel 4, akan dibuat grafik yang dapat dilihat pada Gambar 10.  

 
Gambar 10 Grafik Pengujian Proses Extracting Data  

Dengan Ukuran File Text Yang Berbeda 

Berdasarkan pengujian proses embedding data dengan ukuran file text 

yang berbeda pada Tabel 2, hasil pengujian proses extracting data dengan ukuran 

file text yang berbeda pada Tabel 4 dan grafik pada Gambar 10, dapat diketahui 

bahwa besar file yang disisipkan juga mempengaruhi waktu extracting dimana 

semakin besar file yang disisipkan maka akan semakin lama pula waktu yang  

dibutuhkan untuk proses extracting. Namun pada proses extracting waktu yang 

diperlukan jauh lebih sedikit dari proses embedding. Berdasarkan data hasil 

pengujian pada Tabel 4 juga dapat dilihat bahwa ukuran audio lebih berpengaruh, 

dimana semakin besar audio semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk 

proses extracting dibandingkan ukuran file yang disisipkan. Kesimpulan yang 

dapat diambil adalah pada proses extracting ukuran file yang akan di-extract tidak 

mempengaruhi waktu proses tetapi ukuran audio penampung yang mempengaruhi 

waktu proses extracting. 

 Pengujian pengaruh ukuran file pesan terhadap waktu kompresi dan 

dekompresi menggunakan lima file dokumen dengan format .txt dengan ukuran 

yang berbeda dan akan disisipkan ke dalam file audio WAV. File dokumen akan 

diberi nama text1 (4kb), text2 (7kb), text3 (11kb), text4 (18kb), text5 (22kb). Hasil 

dari pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5 Hasil Pengujian Pengaruh Ukuran File Pesan 

Terhadap Waktu Kompresi dan Dekompresi 

Nama File Ukuran Asli 
Ukuran 

kompresi 
Ratio 

Waktu Kompresi 

(detik) 

Waktu Dekompresi 

(detik) 

text1.txt 4 KB 3 KB 75% 0,0020001 0,0006014 

text2.txt 7 KB 5 KB 71% 0,0040002 0,0014001 

text3.txt 11 KB 7 KB 64% 0,0060003 0,0020001 

text4.txt 18 KB 11 KB 61% 0,0100006 0,0040002 

text5.txt 22 KB 14 KB 64% 0,0130007 0,0050003 

 

 Berdasarkan hasil pengujian pengaruh ukuran file pesan terhadap waktu 

kompresi dan dekompresi dari Tabel 5, akan dibuat grafik yang dapat dilihat pada 

Gambar 11.  

 

 
Gambar 11 Grafik Pengujian Pengaruh Ukuran File Pesan  

Terhadap Waktu Kompresi dan Dekompresi 

 

 Berdasarkan hasil pengujian pengaruh ukuran file pesan terhadap waktu 

kompresi dan dekompresi pada Tabel 5 dan grafik pada Gambar 11, dapat 

disimpulkan beberapa hal, yaitu: yang pertama, proses kompresi pesan berhasil 

dilakukan, dimana ukuran asli dari kelima file tersebut menjadi lebih kecil setelah 

dilakukan proses kompresi. Yang kedua, dapat diketahui bahwa besar file juga 

mempengaruhi waktu kompresi dan dekompresi pesan dimana semakin besar file 

yang disisipkan maka akan semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk 

proses kompresi dan dekompresi, dapat dilihat dari bentuk grafik yang semakin 

meningkat.  Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk proses kompresi pesan 

sedikit lebih lama dari proses dekompresi pesan. 

Analisis sistem proses embedding dan proses extracting, dijelaskan 

sebagai berikut: Setelah proses pengujian dilakukan terhadap sistem embedding 

dengan menggunakan media penampung berupa file audio dengan format WAV 

dan objek penyisipan berupa file teks dengan format .txt, dapat disimpulkan 

bahwa proses berjalan dengan baik dan berhasilsebelum proses embedding 
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dilakukan, user akan memasukkan media penampung dan objek. Objek akan 

dikompresi, kemudian barulah proses embedding dijalankan kemudian 

menghasilkan stego audio, dimana jika dibandingkan dengan audio aslinya  tidak 

akan ditemukan perbedaan dari ukuran maupun suara, sehingga tidak akan 

menghadirkan kecurigaan dari pihak lain. Pada proses extracting, user harus 

memasukkan stego audio yang akan di-extracting, setelah itu dilakukan proses 

kompresi, barulah menjalankan proses extracting, hasil extracting berupa 

dokumen baru sama dengan dokumen yang asli, proses ini pun berjalan dengan 

baik dengan keberhasilan sama seperti proses embedding. Hanya pada proses 

extracting masih memiliki kekurangan yaitu setelah melakukan extracting pada 

stego audio pesan yang disisipkan masih tersimpan di dalam file audio, sehingga 

dapat memungkinkan pihak lain mendapatkan pesan yang sama. Waktu yang 

diperlukan dalam proses extracting jauh lebih pendek dari waktu yang dibutuhkan 

pada proses embedding. 

Analisis pengujian ukuran data file teks, dijelaskan sebagai berikut: 

berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 2 dan Tabel 4, ukuran data mempengaruhi 

proses embedding maupun extracting yaitu semakin besar ukuran  file yang akan 

di-embed maupun di-extract, maka semakin panjang juga waktu yang dibutuhkan 

di dalam proses, namun demikian proses embedding lebih banyak menghabiskan 

waktu dari pada proses extracting, walaupun dengan ukuran dokumen yang sama. 

Analisis ukuran data dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6  Hasil Pengujian Ukuran Data File teks 

Nama File Sebelum Embedding Sesudah Extracting 

Text1 

Text2 

Text3 

Text4 

Text5 

4  KB 

7  KB 

11 KB 

18 KB 

22 KB 

4 KB 

7 KB 

       11 KB 

     18 KB 

     22 KB 

Analisis kualitas audio dijelaskan sebagai berikut: berdasarkan hasil 

pengujian pada Tabel 1 dan pada Tabel 2, stego audio yang dihasilkan 

mempunyai ukuran yang sama dengan audio aslinya sebelum dilakukan proses 

embedding, dan setelah dilakukan proses extracting. Dengan pendengaran normal 

tidak ditemui perbedaan pada audio maupun stego audio. Analisis hasil 

steganografi berdasarkan ukuran audio, dapat dilihat pada Tabel 7. 
Tabel 7 Hasil Pengujian Steganografi Berdasarkan Ukuran Audio 

Nama audio 
Embedding  Extracting 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 

music1 

music2 

13.784 KB 

8.594 KB 

13.784 KB 

8.594 KB 

13.784 KB 

8.594 KB 

13.784 KB 

8.594 KB 

Analisis ukuran data terhadap hasil kompresi dan dekompresi, dijelaskan 

sebagai berikut: berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5 dan grafik pada 

Gambar 9, ukuran sebuah data turut mempengaruhi proses kompresi dan 

dekompresi. Semakin besar data maka makin lama proses yang dilakukan. Namun 

proses kompresi lebih memakan waktu daripada proses dekompresi. Dengan 

pendengaran normal tidak ditemui perbedaan pada audio maupun stego audio. 
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Analisis ukuran data terhadap hasil kompresi dan dekompresi, dapat dilihat pada 

Tabel 8. 
Tabel 8 Hasil Pengujian Kompresi dan Dekompresi 

Nama File Ukuran Nornal Data  Sesudah Kompresi Sesudah Dekompresi 

Text1 

Text2 

Text3 

Text4 

Text5 

4  KB 

7  KB 

11 KB 

18 KB 

22 KB 

3 KB 

5 KB 

    7 KB 

 11 KB 

 14 KB 

 4 KB 

 7 KB 

     11 KB 

   18 KB 

  22 KB 

 

 Analisis waktu kompresi dan proses embedding, dijelaskan sebagai 

berikut: kompresi memberikan keuntungan bahwa data yang disisipkan menjadi 

lebih kecil. Namun proses kompresi sendiri membutuhkan waktu. Pada Tabel 9, 

ditunjukkan hasil pengujian perbandingan kecepatan proses embedding dengan 

proses kompresi dan proses embedding tanpa proses kompresi.  

 
Tabel 9 Hasil Perbandingan Proses Embedding dengan Kompresi dan tanpa Kompresi 

 
          Ukuran File Teks 

 
100 byte 500 byte 1000 byte 5000 byte 

Dengan kompresi 0.2 0.55 1.01 3.09 

Tanpa kompresi 0.24 0.67 0.82 1.79 

 

 Berdasarkan hasil pengujian analisis waktu kompresi dan proses 

embedding  pada Tabel 9, akan dibuat grafik yang dapat dilihat pada Gambar 12.  

 

 
Gambar 12 Grafik Pengujian Perbandingan Proses Embedding  

dengan Proses Kompresi dan tanpa Kompresi 

 

Berdasarkan hasil pengujian analisis waktu kompresi dan embedding pada 

Tabel 9 dan grafik pada Gambar 12, dapat disimpulkan bahwa proses kompresi 

tidak menambahkan lama waktu proses secara signifikan, bahkan proses 

embedding dengan kompresi berlangsung lebih cepat dari proses embedding tanpa 

kompresi. 
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5.   Simpulan  

 

Setelah dilakukan penelitian, pembahasan dan pengujian didapat hasil dan 

disimpulkan bahwa, ukuran file yang disisipkan lebih mempengaruhi waktu dalam 

proses embedding, sedangkan ukuran media penampung lebih mempengaruhi 

waktu dalam proses extracting. Semakin besar file yang akan disisipkan serta 

semakin besar media penampung maka semakin lama pula waktu yang 

dibutuhkan untuk proses embedding. Waktu yang diperlukan dalam proses 

extracting jauh lebih pendek dari waktu yang dibutuhkan pada proses embedding. 

Perubahan kualitas audio tergantung pada besar kecilnya file yang disisipkan. 

Ukuran data sebelum dan sesudah proses embedding tidak mengalami perubahan. 

Hasil penyisipan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara file yang 

menjadi media penampung dengan file yang akan disisipkan. Proses kompresi dan 

dekompresi berjalan dengan baik, dimana saat dikompresi ukuran data awal 

berubah ukuran menjadi lebih kecil, dan setelah di-dekompresi, ukuran data 

kembali ke awal. Tidak berbeda jauh seperti proses embbeding dan extracting, 

pada proses kompresi dan dekompresi semakin besar file yang akan disisipkan 

serta semakin besar media penampung maka semakin lama pula waktu yang 

dibutuhkan untuk proses kompresi. Waktu yang diperlukan dalam proses 

dekompresi jauh lebih pendek dari waktu yang dibutuhkan pada proses kompresi. 

Saran untuk pengembangan sistem ini, karena penyisipan data yang ukurannya 

besar memerlukan waktu lama, maka dapat diberi saran untuk menggunakan 

multi-thread pada aplikasi, dengan maksud waktu penyisipan dapat dipercepat, 

selain itu saran lain agar aplikasi ini dapat dikembangkan misalnya, dengan 

berbasis web menggunakan file audio yang lain sebagai media steganografi, 

misalnya mp3, serta menggunakan algoritma kompresi lain, misalnya: LZW dan 

DMC. 
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