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Abstract 

The confidentiality of a message is very important in this information age. 

Steganography is a method for concealing messages inside other files containing text, 

image, audio and video without indicating real change. This research implements 

steganografi Least Significant Bit (LSB) modification, which uses PNG image file as a 

media reservoir, and reduce size of the massage using Lempel-Ziv-Welch (LZW) 

algorithma. The result from this study is an image steganography application, which able 

to embed a compressed secret message in a PNG audio file.  

 

Keywords : Steganography, Least Significant Bit (LSB), Lempel-Ziv-Welch (LZW) 

 

Abstrak 

 

Kerahasiaan pesan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam era informasi 

ini. Steganografi merupakan suatu metode untuk merahasiakan 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 Least Significant Bit (LSB) termodifikasi yang menggunakan image PNG sebagai 

media penampung, serta menggunakan algoritma LZW untuk proses compression dan 

decompression untuk memperkecil ukuran data. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah 

aplikasi image steganografi, yang berguna untuk memanipulasi image PNG dengan pesan 

rahasia terkompresi yang disisipkan di dalamnya. 

Kata Kunci : Steganography, Least Significant Bit (LSB), Lempel-Ziv-Welch 

(LZW) 
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1. Pendahuluan 

 
Keamanan suatu informasi pada jaman global ini makin menjadi sebuah 

kebutuhan vital dalam berbagai aspek kehidupan. Suatu informasi akan memiliki 

nilai lebih tinggi apabila menyangkut tentang aspek-aspek keputusan bisnis, 

keamanan, ataupun kepentingan umum. Dimana informasi tersebut tentunya akan 

banyak diminati oleh berbagai pihak yang juga memiliki kepentingan di dalamnya. 

Jika ingin bertukar pesan dengan orang lain, tentunya pihak pengirim berharap 

pesan yang dikirim sampai ke pihak penerima dengan aman, dengan maksud, 

pihak yang tidak berhak tidak dapat membaca pesan tersebut. Sedangkan di sisi 

penerima, diharapkan pesan yang diterima masih asli, tidak ditambah-tambah atau 

dikurangi, tidak diubah atau dimanipulasi selama pengiriman pesan.  

Steganografi (Steganography) adalah ilmu dan seni menyembunyikan pesan 

atau data rahasia di dalam pesan lain sehingga keberadaan pesan rahasia tersebut 

tidak dapat diketahui [1]. Permasalahan yang muncul adalah objek yang menjadi 

media untuk menyembunyikan pesan memiliki keterbatasan ruang. Untuk 

steganografi pada citra, besarnya pesan yang disembunyikan bergantung pada 

ukuran dimensi piksel citra. 

Untuk mengatasi keterbatasan ini, salah satu solusi yang dapat dilakukan 

adalah melakukan proses kompresi terhadap data pesan yang akan disisipkan, 

ukuran pesan dapat menjadi lebih kecil. Sehingga dengan file cover yang sama, 

dapat disisipkan pesan yang lebih panjang. 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dirancang suatu aplikasi 

steganografi dengan menggunakan metode Least Significant Bit (LSB) 

termodifikasi, yaitu menggunakan LSB komponen warna yang bernilai 254 atau 

255 pada cover image sebagai tempat penyimpanan bit-bit dokumen [2]. 

Penggunaan teknologi steganografi ini diharapkan dapat membantu upaya 

peningkatan pengamanan dalam pengiriman informasi yang bersifat rahasia. 

Selain itu, untuk mengatasi masalah storage yang besar dan kecepatan akses, 

dilakukan dengan mengkompresi pesan sebelum disisipkan. Algoritma yang 

digunakan untuk mengkompresi file yang disisipkan adalah algoritma Lempel Ziv 

Welch (LZW). Penelitian yang dilakukan akan melihat apakah terjadi perubahan 

signifikan terhadap kualitas dan besar ukuran data pada cover image setelah 

melalui proses kompresi, embedding dan extracting data, dan melihat apakah 

terjadi perubahan/kerusakan pada data yang telah diekstrak. Aplikasi yang 

dibangun diharapkan dapat membantu para pengguna untuk menjaga kerahasiaan 

data pesan, dengan cara disisipkan dalam file image. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

 

Penelitian yang pernah dilakukan terkait steganografi, di antaranya berjudul 

Aplikasi Steganografi pada Citra Menggunakan Metode Least Significant Bit 

(LSB) Termodifikasi dan RC6, dimana dalam penelitian tersebut membahas 

teknik steganografi LSB termodifikasi, yaitu penyisipan pesan pada byte bernilai 

254 dan 255, dan menggunakan algoritma enkripsi RC6 untuk menambah 

keamanan pesan yang disisipkan [2]. 
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Pada penelitian berjudul “Data Compression Techniques on Text Files: A 

Comparison Study”, dibahas mengenai perbandingan performa empat algoritma 

kompresi, yaitu LZW, Huffman, HFLC dan FLC. Pada penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa LZW memberikan rasio hasil kompresi yang lebih besar 

daripada tiga algoritma yang lain, terutama pada file yang berukuran besar [3].  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan teknik 

steganografi LSB termodifikasi, dan algoritma kompresi LZW, maka dilakukan 

penelitian yang bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi 

steganografi pada data citra digital sebagai media penampung (cover image), 

menggunakan metode atau teknik steganografi LSB termodifikasi, serta  

menggunakan algoritma kompresi data LZW untuk memperkecil ukuran file 

dokumen rahasia yang disembunyikan, dengan maksud memperkecil kerusakan 

yang terjadi pada cover image. Penelitian ini menghasilkan aplikasi yang dapat 

menyembunyikan file dokumen (informasi) rahasia, yang terkompresi ke dalam 

media penampung berupa file gambar (cover image), dengan format .PNG. File 

dokumen rahasia yang dapat disembunyikan berupa file (dokumen) berformat .txt, 

.xls, .doc, .pdf, dan image. Penelitian yang dilakukan akan melihat apakah terjadi 

perubahan signifikan terhadap kualitas dan besar ukuran data pada cover image 

setelah melalui proses embedding dan extracting data, dan melihat apakah terjadi 

perubahan/kerusakan pada data yang telah diekstrak. Sistem yang dibangun 

diharapkan dapat membantu para pengguna untuk menjaga kerahasiaan data 

pesan, dengan cara disisipkan dalam file image. 

Teknik steganografi yang dibahas dalam penelitian ini adalah teknik 

steganografi yang diacu dari penelitian sebelumnya yaitu teknik LSB 

termodifikasi, yang menggunakan Least Significant Bit (LSB) komponen warna 

yang bernilai 254 atau 255 pada cover image, sebagai tempat penyimpanan bit-bit 

pesan [2].  LSB  (Least Significant Bit) merupakan metode yang digunakan untuk 

menyembunyikan pesan pada media digital. Contohnya, pada berkas image, pesan 

dapat disembunyikan dengan menggunakan cara menyisipkannya pada bit rendah 

atau bit yang paling kanan (LSB) pada data piksel yang menyusun file tersebut 

[4]. Cara paling mudah untuk menyembunyikan pesan adalah dengan 

memanfaatkan Least Significant Bit (LSB). Jika digunakan image 24 bitcolor 

sebagai cover, sebuah bit dari masing-masing komponen Red, Green, dan Blue, 

dapat digunakan, sehingga tiga bit dapat disimpan pada setiap piksel. Sebuah 

image 800 x 600 piksel dapat digunakan untuk menyembunyikan 1.440.000 bit 

(180.000 bytes) data rahasia. Misalkan terdapat piksel-piksel dari image 24 bit 

color : 

00111000 01010110 11000111 00110011  

Jika ada pesan rahasia yang memiliki nilai 1101, maka dihasilkan: 

00111001 01010111 11000110 00110011 

Dapat dilihat bahwa bit-bit pesan rahasia mengubah bit-bit terakhir citra 

gambar. Perubahan pada LSB ini akan terlalu kecil untuk terdeteksi oleh mata 

manusia sehingga pesan dapat disembunyikan secara efektif. Proses ekstraksi 

pesan dapat dengan mudah dilakukan, yaitu dengan mengekstrak LSB dari 

masing-masing piksel pada stego secara berurutan dan menuliskannya ke output 

file yang akan berisi pesan tersebut. Kekurangan dari metode modifikasi LSB ini 
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adalah bahwa metode ini membutuhkan "tempat penyimpanan" yang relatif besar. 

Kekurangan lain adalah bahwa stego yang dihasilkan tidak dapat dikompresi 

dengan format lossy compression [4]. 

Pesan yang disembunyikan dalam cover image terlebih dahulu dikompresi 

menggunakan algoritma LZW. LZW (Lempel-Ziv-Welch) merupakan algoritma 

kompresi lossless universal yang dibuat oleh Abraham Lempel, Jacob Ziv, dan 

Terry Welch. Kelebihan algoritma ini yaitu cepat dalam implementasi, dan 

kekurangannya adalah kurang optimal karena hanya melakukan analisis terbatas 

pada data. Algoritma LZW melakukan kompresi dengan menggunakan kamus, di 

mana fragmen-fragmen teks digantikan dengan indeks yang diperoleh dari sebuah 

“kamus”. Pendekatan ini bersifat adaptif dan efektif karena  banyak karakter dapat 

dikodekan dengan mengacu pada string yang telah muncul sebelumnya dalam 

teks. Prinsip kompresi tercapai jika referensi dalam bentuk pointer dapat disimpan 

dalam jumlah bit yang lebih dibandingkan string aslinya [5]. Konsep dari 

algoritma LZW adalah mengganti string dari karakter dengan kode tunggal dan 

tidak melakukan analisis apapun pada teks yang masuk. Tetapi dengan 

menambahkan setiap string dari karakter baru yang ditemui ke tabel string 

(dictionary). Kompresi terjadi ketika ditemui string berulang, algoritma ini 

menghasilkan kode tunggal dan menggantikan string-string berulang yang ditemui 

selama proses kompresi. 
 

3. Metode dan Perancangan Sistem 

 

Penelitian yang dilakukan, diselesaikan melalui tahapan penelitian yang 

terbagi dalam empat tahapan, yaitu: (1) Identifikasi Masalah, (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: identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi masalah-masalah yang akan 

dibahas serta mendapatkan data dan literatur yang terkait dengan proses 

embedding, extracting, kompresi dan dekompresi terhadap data teks pada image 

PNG, menggunakan Metode Least Significant Bit (LSB) Termodifikasi dan 

algoritma LZW (Lempel Ziv Welch) untuk proses kompresi sebelum data/pesan 

Identifikasi Masalah 

Perancangan Sistem meliputi Perancangan Proses 

Embedding, Proses Extracting, Proses Kompresi, dan 

Proses Dekompresi 

Implementasi Sistem  

Pengujian Sistem dan Analisis Hasil Pengujian 
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disisipkan melalui dokumen dan referensi yang ada; Tahap kedua: perancangan 

sistem yang meliputi perancangan proses embedding, proses extracting, proses 

kompresi dan proses dekompresi dalam sistem yang akan dibangun; Tahap ketiga: 

implementasi sistem, yaitu mengimplementasikan tahapan penelitian pertama dan 

kedua ke dalam sebuah program, dengan membuat aplikasi/program sesuai 

kebutuhan sistem berdasarkan perancangan sistem yang telah dilakukan. Misalnya 

bagaimana aplikasi/program berjalan saat data dikompresi dan disisipkan 

kemudian diekstraksi dan didekompresi kembali; Tahap keempat: pengujian 

sistem dan analisis hasil pengujian, yaitu dilakukan pengujian terhadap pengaruh 

ukuran data, waktu proses dan kualitas image, serta melihat hasil yang diberikan 

apakah sudah sesuai dengan konsep Steganografi, dan algoritma kompresi 

LZW (Lempel Ziv Welch). 

Penelitian yang dilakukan menghasilkan dua proses utama yaitu proses 

embedding dan proses extracting. Proses embedding dalam sistem steganografi 

yang dibangun dapat dijelaskan sebagai berikut. Pesan rahasia yang akan 

disisipkan terlebih dahulu dikompresi. Kompresi bertujuan untuk memperkecil 

ukuran pesan yang berguna untuk mempercepat proses penyisipan. Kemudian 

besar lokasi yang tersedia pada file PNG dihitung. File PNG 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 PNG disimpan 

sebagai file baru. 

Proses extracting data merupakan proses untuk membaca pesan yang 

disisipkan di dalam media penampung (cover). Sistem akan membaca tiap piksel 

pada image, dan membaca tiap komponen warna pada piksel tersebut yaitu red, 

green, dan blue. Satu komponen warna bernilai satu byte (0-255). Jika komponen 

warna tersebut bernilai 254 atau 255, maka akan diambil nilai LSB-nya, dan 

disimpan pada variabel penampung. Proses ini akan diulangi hingga semua bit 

pesan selesai terbaca. Pesan yang didapat, kemudian akan didekompresi, 

kemudian disimpan sebagai file baru, proses selesai dengan output pesan yang 

telah diekstrak. Proses embedding dan extracting dalam bentuk flowchart, 

ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 3. 
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Gambar 2  Proses Embedding        Gambar 3 Proses Extracting 

 

Pada proses embedding terdapat proses kompresi, dan pada proses 

extracting terdapat proses dekompresi. Proses kompresi dan dekompresi yang 

dirancang menggunakan algoritma LZW (Lempel Ziv Welch), dapat dijelaskan 

sebagai berikut. Proses kompresi data dilakukan dengan mengganti string dari 

karakter dengan kode tunggal dan tidak melakukan analisis apapun pada teks yang 

masuk. Tetapi dengan menambahkan setiap string dari karakter baru yang ditemui 

ke tabel string (dictionary). Kompresi terjadi ketika ditemui string berulang, 

algoritma ini menghasilkan kode tunggal dan menggantikan string-string berulang 

yang ditemui selama proses kompresi. Panjang kode yang dihasilkan algoritma 

LZW dapat berubah-ubah, tetapi jumlah bit yang dimiliki kode tersebut harus 

lebih banyak dari pada sebuah karakter tunggal. Proses dekompresi pada LZW 

dilakukan dengan prinsip yang sama seperti pada proses kompresi. Proses 

kompresi dan dekompresi dengan algoritma LZW, dalam bentuk flowchart, 

ditunjukkan pada Gambar 4 dan Gambar 5. 
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Gambar 4 Proses Kompresi dengan Algoritma   Gambar 5 Proses Dekompresi dengan Algoritma  

LZW [5]      LZW [5]   

    

Langkah-langkah yang dikerjakan dalam proses kompresi dan proses 

embedding, dijelaskan pada Contoh 1. 

Contoh 1:   

Plaintext: BABAABAAA (9 byte) 

Proses Kompresi 

S C S+C 

S+C 

ada di 

kamus? 

output S 
tambah S+C ke 

kamus 

nilai S 

selanjutnya 

S kode S+C Kode rumus nilai S 

B A BA tidak B 66 BA 256 S=C A 

A B AB tidak A 65 AB 257 S=C B 

B A BA ya 
    

S=S+C BA 

BA A BAA tidak BA 256 BAA 258 S=C A 
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A B AB ya 
    

S=S+C AB 

AB A ABA tidak AB 257 ABA 259 S=C A 

A A AA tidak A 65 AA 260 S=C A 

A A AA ya 
    

S=S+C AA 

A adalah karakter terakhir 260 
    

Hasil Kompresi: 

66 65 256 257 65 260 

dengan ukuran 6  x 8 = 48 bit. 

Karena jumlah isi kamus lebih dari 256 (0 s/d 255), maka nilai binary untuk tiap 

kode dinaikkan dari 8 bit, menjadi 9 bit, sehingga dapat mengakomodasi nilai 

bilangan lebih dari 255, sehingga hasilnya berukuran 54 bit. 
66 65 256 257 65 260 

001000010 001000001 100000000 100000001 001000001 100000100 

 

Proses Embedding : 

Cover image yang digunakan memiliki susunan warna sebagai berikut: 
merah merah merah 

putih putih putih 

merah merah merah 

putih putih putih 

merah merah merah 

putih putih putih 

putih putih putih 

putih putih putih 

 

Susunan pixel yang dimiliki: 
PIXEL PIXEL PIXEL 

255 0 0 255 0 0 255 0 0 

255 255 255 255 255 255 255 255 255 

255 0 0 255 0 0 255 0 0 

255 255 255 255 255 255 255 255 255 

255 0 0 255 0 0 255 0 0 

255 255 255 255 255 255 255 255 255 

255 255 255 255 255 255 255 255 255 

255 255 255 255 255 255 255 255 255 

Dari pixel pada cover image, yang dapat digunakan untuk lokasi penyisipan 

adalah 54 byte warna bernilai 255, sehingga tepat untuk menyisipkan 54 bit pesan. 
PIXEL PIXEL PIXEL 

255 0 0 255 0 0 255 0 0 

0     0     1     

255 255 255 255 255 255 255 255 255 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

255 0 0 255 0 0 255 0 0 

0     0     0     

255 255 255 255 255 255 255 255 255 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 

255 0 0 255 0 0 255 0 0 

0     0     0     

255 255 255 255 255 255 255 255 255 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 

255 255 255 255 255 255 255 255 255 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 

255 255 255 255 255 255 255 255 255 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 
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Maka hasil penyisipan adalah: 
PIXEL PIXEL PIXEL 

254 0 0 254 0 0 255 0 0 

254 254 254 254 255 254 254 254 255 

254 0 0 254 0 0 254 0 0 

254 254 255 255 254 254 254 254 254 

254 0 0 254 0 0 254 0 0 

255 254 254 254 254 254 254 254 255 

254 254 255 254 254 254 254 254 255 

255 254 254 254 254 254 255 254 254 

 

Langkah-langkah yang dikerjakan dalam proses extracting dan proses 

dekompresi, dijelaskan pada Contoh 2. 

Contoh 2: 

Dengan menggunakan cover image yang telah disisipi pada Contoh 1, dilakukan 

pembacaan byte warna. Jika ditemukan byte warna bernilai 254 atau 255, maka 

diambil nilai LSB-nya. 

Proses Extracting : 
254 0 0 254 0 0 255 0 0 

1111

1110 

0000

0000 

0000

0000 

1111

1110 

0000

0000 

0000

0000 

1111

1111 

0000

0000 

0000

0000 

 

Dari 3 pixel pertama diperoleh bit 001. Proses ini dilakukan sampai semua bit 

pesan selesai dibaca.  
001000010 001000001 100000000 100000001 001000001 100000100 

66 65 256 257 65 260 

 

Proses Dekompresi : 

Langkah awal: 
OCode: 66 

Output translasi OCode: B 

Langkah selanjutnya:  
NCode OCode NCode 

ada di 

Kamus? 

S = 

translasi 

NCODE 

Output 

S 

C = 

Huruf 

awal 

dari 

S 

Tambah 

(translasi 

OCode) + C ke 

Kamus 

OCode 

Baru = 

NCode 

65 66 ya A A A BA 256 69 

256 65 ya BA BA B AB 257 68 

257 256 ya AB AB A BAA 258 256 

65 257 ya A A A ABA 260 69 

260 65 ya AA AA A AA  260 

 

Hasil Dekompresi: 

BABAABAAA 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

 

Hasil implementasi sistem berdasarkan perancangan yang telah dilakukan, 

dijelaskan sebagai berikut. 
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Gambar 6 Antarmuka Proses Embedding 

Gambar 6 menunjukkan tampilan antarmuka aplikasi untuk proses 

embedding. Ada empat langkah yang harus dilakukan user untuk melakukan 

proses embedding: 1) memilih file/pesan, dengan memilih button Select Text File, 

user dapat memilih file/pesan yang ingin dirahasiakan dengan berbagai format 

yaitu doc, xls, pdf, image dan txt; 2) memilih media penampung (cover) berupa 

file PNG,  dengan memilih button Select Cover image; 3) proses selanjutnya 

yaitu, user memilih tombol Embed untuk melakukan proses embedding; 4) setelah 

melakukan proses embedding, maka akan muncul save embedded Image, user 

memilih direktori tempat penyimpanan image yang telah disisipkan file/pesan, 

hingga muncul message box  image saved, kemudian pilih button ok untuk 

menutup message box, dan proses embedding selesai.  

  

 
Gambar 7 Antarmuka Proses Extracting 

Gambar 7 merupakan tampilan antarmuka proses extracting. Ada empat 

langkah yang harus dilakukan user untuk melakukan proses extract: 1) Select 

cover image untuk memilih cover file yang telah embedd; 2) selanjutnya pilih 

button extract, pada saat proses extract selesai akan muncul button save as; 3) 
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Selanjutnya user dapat memilih lokasi dimana ingin menyimpan file hasil 

ekstraksi dengan memilih button save as. Akan muncul message box  image 

saved, kemudian pilih button ok untuk menutup message box, dan proses extract 

selesai. Ketika proses ekstraksi berjalan, terjadi juga proses dekompresi pesan di 

dalamnya. 

Kode Program 1 Perintah Untuk Proses LSB 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

 

private static byte ReplaceBit(byte current, char p) 

{ 

 string binary = Convert.ToString(current, 

2).PadLeft(8, '0'); 

 char[] arrayBit = binary.ToCharArray(); 

 arrayBit[7] = p; 

 binary = new string(arrayBit); 

 return Convert.ToByte(binary, 2); 

} 

Kode Program 1 menjelaskan tahap proses LSB yang digunakan untuk 

mengganti LSB dari komponen warna cover image (variable byte current) dengan 

bit pesan (variable char p). Proses penggantian terjadi dengan perintah pada baris 

5 (arrayBit[7] = p). Bit index paling akhir (LSB), yaitu index ke 7 (index dimulai 

dari 0),  diganti dengan nilai bit pada variabel p. 

Kode Program 2 Perintah Untuk Proses Embbeding 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

 

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

{ 

 byte b = pixels[i]; 

 if (b == genap || b == ganjil) 

 { 

  b = ReplaceBit(b, binaryString[m++]); 

  pixels[i] = b; 

  if (m == binaryString.Length) break; 

 } 

} 

Bitmap result = CombinePixel(pixels, filename); 

Kode Program 2 menjelaskan tahap proses embedding, digunakan untuk 

proses penyisipan bit pesan yang ada di variabel binaryString. Proses penyisipan 

terjadi dengan menggunakan perintah pada baris 6, ReplaceBit(b, 

binaryString[m++]). Proses penyisipan berakhir ketika nilai m sama dengan 

panjang dari binaryString (perintah pada baris 8). Hasil penyisipan digabung 

kembali ke dalam format Bitmap untuk ditampilkan sebagai image.  

Kode Progam 3 Perintah untuk Proses Extracting 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

 

StringBuilder s = new StringBuilder(); ; 

int counter = 0; 

 

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

{ 

 byte b = pixels[i]; 

 if (b == 254 || b == 255) 

 { 

  s.Append(RetrieveBit(b)); 

  counter++; 

  if (counter == panjangPesan) 

  { 

   break; 

  } 

 } 

}     
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Kode Program 3 merupakan perintah proses extracting. Komponen warna 

untuk tiap piksel yang ada pada image dibaca, kemudian nilai LSB untuk byte 

yang bernilai 254 atau 255, dibaca dan disimpan pada variabel s (perintah pada 

baris 9). Hasil pengumpulan LSB ini, akan dikonversi menjadi data pesan.  

 Pengujian terhadap sistem steganografi yang dibangun, dilakukan dengan 

tujuan untuk melihat apakah sistem telah memenuhi konsep steganografi dengan 

metode LSB termodifikasi, dan algoritma kompresi LZW, terkait pengaruh ukuran 

data, waktu proses dan kualitas image. Pengujian sistem dilakukan dengan 

karakteristik spesifikasi komputer, yang terlihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1 Spesifikasi Komputer 

CPU Intel Core i7 620M 2.67 GHz 

RAM 4096 MB 
Hard-disk 626 GB 

VGA ATI Mobility Radeon HD 5650 with 1GB VRAM 

Sistem Operasi Windows 7 Home Premium 64-bit 
C# 2012 .net 4 Microsoft Visual Studio 2012 Express 

 

Pengujian pengaruh format file yang disisipkan terhadap waktu proses 

embedding dan extracting (Pengujian 1), dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

format dari file yang disisipkan terhadap lama waktu proses embedding dan 

extracting. Hasil pengujian 1 ditunjukkan pada Tabel 2, dan dalam bentuk grafik 

pada Gambar 8. 
Tabel 2 Hasil Pengujian Embedding dan Extracting dengan Beberapa Format File yang Berbeda 

No 
Cover-

image 

Kapasitas 

(bit) 

File yang 

akan 

Disisipkan 

File Hasil 

Kompresi 

Embedding 

(detik) 

Extracting 

(detik) 

Kompresi 

(detik) 

Dekompresi 

(detik) 

1 
beach.png 

(4.449 KB) 
2.739.057 

File.doc 

(35 KB) 

File.doc 

(34 KB) 
9.888 4.589 5.300 6.898 

2 
beach.png 

(4.449 KB) 
2.739.057 

File2.pdf 

(35 KB) 

File2.pdf 

(35 KB) 
10.843 5.124 9.500 15.209 

3 
beach.png 

(4.449 KB) 
2.739.057 

File2.xls 

(35 KB) 

File2.xls 

(35 KB) 11.258 4.736 5.009 8.917 

4 
beach.png 

(4.449 KB) 
2.739.057 

Image.jpg 

(35 KB) 

Image.jpg 

(35 KB) 
10.751 4.326 9.205 9.827 

5 
beach.png 

(4.449 KB) 
2.739.057 

File3.txt 

(35 KB) 

File3.txt 

(6 KB) 6.963 4.956 1.300 0.876 

 
Gambar 8 Pengaruh Format File yang Disisipkan  

Terhadap Waktu Proses Embedding dan Extracting 
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Berdasarkan hasil pengujian 1 pada Tabel 2, dan grafik pada Gambar 8, 

dapat dilihat bahwa format file mempengaruhi kecepatan proses embedding 

maupun extracting. Hal ini disebabkan kompresi LZW hanya membaca data 

dengan format text. Format pdf, doc, xls dan jpg dibaca sebagai data non-text, 

sehingga hasil kompresi LZW yang besar mengakibatkan lamanya waktu proses 

embedding. 

Pengujian pengaruh panjang pesan terhadap banyaknya pixel yang berbeda 

(Pengujian 2), dilakukan untuk mengetahui banyaknya pixel yang berbeda, 

berdasarkan panjang pesan yang disisipkan. Hasil pengujian 2 ditunjukkan pada 

Tabel 3, dan perbedaan piksel pada Gambar 8.     

    
Tabel 3 Hasil Pengujian Pengaruh Panjang Pesan Terhadap Banyaknya Pixel yang Berubah 

 

 
Gambar 9 Hasil Pengaruh Panjang Pesan Terhadap Banyaknya Pixel yang Berbeda 

Berdasarkan hasil pengujian 2 pada Tabel 3 dan Gambar 9, dapat 

disimpulkan bahwa panjang pesan (byte) yang disisipkan menyebabkan perubahan 

pixel pada cover image. Semakin besar panjang pesan (byte), semakin besar 

banyaknya pixel yang berbeda..  

Pengujian pengaruh ukuran file yang disisipkan terhadap waktu proses 

embedding dan extracting (Pengujian 3), dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

ukuran file yang disisipkan terhadap lama waktu proses embedding dan extracting. 

Pengujian 3 dilakukan menggunakan file teks dengan format .txt, dengan ukuran 

yang berbeda dan akan disisipkan ke dalam file image PNG dengan ukuran yang 

sama. File image yang dipakai adalah beach.png berukuran 4.449 KB yang akan 

NO Cover Image Embedded Image Kapasitas Dimensions Panjang Pesan Perbedaan Pixel 

       (byte)   (byte)   

1 Beach.png Beach1.png 2.739.057 1366x768 18 byte 14602 

2 Beach.png Beach2.png 2.739.057 1366x768 26 byte 17949 

3 Beach.png Beach3.png 2.739.057 1366x768 35 byte 21865 

4 Beach.png Beach4.png 2.739.057 1366x768 70 byte 35078 

5 Beach.png Beach5.png 2.739.057 1366x768 100 byte 42900 
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disisipkan file.txt dengan berbagai ukuran untuk melihat pengaruh ukuran file 

yang disisipkan terhadap waktu proses embedding dan extracting. Hasil pengujian 

3  ditunjukkan pada Tabel 4, dan dalam bentuk grafik pada Gambar 10. 
Tabel 4 Hasil Pengujian Pengaruh Ukuran File yang Disisipkan 

Terhadap Waktu Proses Embedding dan Extracting 

NO 

 

Cover-

image 

 

Kapasitas 

(bit) File yang  

Disisipkan  

 

Ukuran 

File 

(byte) 

Embedding 

(detik) 

 

Extracting  

(detik) 

 

1 
beach.png 

(4.449 KB) 
2.739.057 File1.txt 18.406 4.128  2.142 

2 
beach.png 

(4.449 KB) 
2.739.057 File2.txt 26.005 4.152 2.225 

3 
beach.png 

(4.449 KB) 
2.739.057 File3.txt 35.770 4.178 2.322 

4 
beach.png 

(4.449 KB) 
2.739.057 File4.txt 71.540 4.150 2.934 

5 
beach.png 

(4.449 KB) 
2.739.057 File5.txt 100.498 4.206 3.191 

6 
beach.png 

(4.449 KB) 
2.739.057 File6.txt 105.042 4.167 3.280 

7 
beach.png 

(4.449 KB) 
2.739.057 File7.txt 148.556 4.226 3.848 

8 
beach.png 

(4.449 KB) 
2.739.057 File8.txt 214.630 4.206 4.892 

9 
beach.png 

(4.449 KB) 
2.739.057 File9.txt 287.898 4.227 5.998 

10 
beach.png 

(4.449 KB) 
2.739.057 File10.tx 373.511 4.313 7.525 

 

 
Gambar 10 Grafik Hasil Pengujian Pengaruh Ukuran File yang Disisipkan  

Terhadap Waktu Proses Embedding dan Extracting 

 

Berdasarkan hasil pengujian 3 pada Tabel 4, dan grafik pada Gambar 10, 

dapat dilihat bahwa ukuran file yang disisipkan mempengaruhi kecepatan proses 

embedding maupun extracting. Semakin besar ukuran file (.txt), semakin lama 

waktu proses yang dibutuhkan. 

Pengujian embedding data file text (Pengujian 4), dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh data file text yang disisipkan terhadap lama waktu proses 

embedding berdasarkan ukuran file. Pengujian 4 menggunakan file text dengan 

format .txt, yang akan disisipkan ke dalam file image .PNG dengan ukuran yang 

berbeda. File text yang diuji adalah text1.txt berukuran 18KB dan text2.txt 
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berukuran 26KB. Sedangkan file image yang dipakai adalah light.png (4.642KB) 

dan beach.png (4.499 KB) 
Tabel 5 Hasil Pengujian Embedding File .txt 

File yang 

disisipkan (.txt) 
Pengujian 

Waktu Embedding 

light.png 

 (4.642KB)  

(S) 

beach.png 

(4.499 KB) 

(S) 

text1 

(18KB) 

1 

2 

3 

4 

5 

3,48 

3,51 

3,48 

3,51 

3,50 

4,26 

4,17 

4,19 

4,20 

4,23 

Nilai rata-rata 3,49 4,21 

text2 

(26 KB) 

1 

2 

3 

4 

5 

3,59 

3,51  

3,51 

3,53 

3,51 

4,21 

4,18 

4,24 

4,18 

4,18 

Nilai rata-rata 3,53 4,19 

Berdasarkan hasil Pengujian 4 pada Tabel 5, didapatkan nilai rata-rata 

waktu (dalam second (detik)) yang dibutuhkan dari proses embedding :  

- Pada pengujian text1_light nilai rata-rata waktu yang dibutuhkan 3,49 s. 

- Pada pengujian text1_ beach nilai rata-rata waktu yang dibutuhkan 4,21 s. 

- Pada pengujian text2_ light nilai rata-rata waktu yang dibutuhkan 3,53 s. 

- Pada pengujian text2_ beach nilai rata-rata waktu yang dibutuhkan 4,19 s. 

 

 Pengujian pengaruh ukuran file pesan terhadap waktu kompresi dan 

dekompresi (Pengujian 5), dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

ukuran file pesan yang disisipkan terhadap waktu proses kompresi, dan waktu 

proses dekompresi. Pengujian 5 menggunakan lima file dokumen dengan format 

.txt dengan ukuran yang berbeda dan akan disisipkan ke dalam file image .PNG. 

File dokumen akan diberi nama text1(18KB), text2(26KB), text3(35KB), 

text4(70KB), text5(99KB). Hasil pengujian 5 ditunjukkan pada Tabel 6, dan 

dalam bentuk grafik pada Gambar 11. 

 
Tabel 6 Hasil Pengujian Pengaruh Ukuran File Pesan  

Terhadap Waktu Kompresi dan Dekompresi. 

No 
Nama File 

Text 

Ukuran 

Asli/Normal 

(KB) 

Ukuran setelah 

kompresi 

(KB) 

Ratio 
Lama Waktu 

Kompresi (detik) 

Lama Waktu 

Dekompresi (detik) 

1 File1.txt 18 4 22% 0,60003 0,58091 

2 File1.txt 26 5 19% 0,70004 0,67014 

3 File1.txt 35 6 17% 0,80005 0,70020 

4 File1.txt 70 9 13% 2,00012 0,14002 

5 File1.txt 99 11 11% 2,90017 0,20050 
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Gambar 11 Pengujian Pengaruh Ukuran File Pesan Terhadap Waktu Kompresi dan Dekompresi 

 Berdasarkan hasil pengujian 5 pada Tabel 6 dan grafik pada Gambar 11, 

dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu : Pertama, proses kompresi pesan berhasil 

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

dilakukan proses kompresi; 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; Ketiga: waktu yang diperlukan untuk proses 

kompresi pesan sedikit lebih lama, jika dibandingkan dengan proses dekompresi 

pesan.  

Pengujian perubahan ukuran file sebelum embedding dan sesudah ekstraksi 

(Pengujian 6), dilakukan untuk mengetahui perubahan ukuran file cover image 

sebelum dilakukan penyisipan dan sesudah file yang disisipkan diekstrak. Analisis 

Perbandingan Ukuran File Sebelum Embedding dan Sesudah extracting data dapat 

dilihat pada Tabel 7.  

Tabel 7  Hasil Pengujian Ukuran File Sebelum Embedding dan Sesudah Ekstraksi 
Nama File Sebelum Embedding Sesudah Ekstraksi 

file1 

file2 

file3 

file4 

file5 

file6 

file7 

18  KB 

26  KB 

35  KB 

70  KB 

99  KB 

103 KB 

146 KB 

18  KB 

26  KB 

35  KB 

70  KB 

99  KB 

103 KB 

146 KB 

Berdasarkan hasil pengujian 6 pada Tabel 7, ukuran file yang telah 

disisipkan tidak mengalami perubahan ukuran, hal ini diharapkan pesan yang 

diterima masih asli, tidak ditambah-tambah atau dikurangi, dan tidak ada yang 

diubah selama proser embedding dan extracting dilakukan. 

Pengujian ukuran data terhadap hasil kompresi dan dekompresi (Pengujian 

7), dilakukan untuk mengetahui analisis perbandingan ukuran file hasil kompresi 

dan hasil dekompresi data. Hasil pengujian 7 ditunjukkan pada Tabel 8. 
Tabel 8 Hasil Kompresi dan Dekompresi 

Nama File Ukuran Nornal Data  Sesudah Kompresi Sesudah Dekompresi     

file1 

file2 

file3 

file4 

file5 

18  KB 

26  KB 

35  KB 

70  KB 

99  KB 

4 KB 

5 KB 

    6 KB 

 9 KB 

 11 KB 

18  KB 

26  KB 

35  KB 

70  KB 

99  KB 
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Berdasarkan hasil pengujian 7 pada Tabel 8, ukuran file yang telah 

dikompresi tidak mengalami perubahan ukuran. Algoritma LZW menggunakan 

teknik kompresi lossless yang menjamin bahwa berkas yang dikompresi dapat 

selalu dikembalikan ke bentuk aslinya.  

Pengujian perbandingan color histogram (Pengujian 8), dilakukan untuk 

mengetahui color histogram dari tiap gambar yang belum disisipi file, dan gambar 

yang sudah disisipi file. Hasil pengujian 8 ditunjukkan pada Tabel 9. 

Tabel 9 Perbandingan Color Histogram (Distribusi Warna) 

 Color Histogram  

Gambar Asli 

Color Histogram  

Gambar Tersisipi 

18.406 

Bytes 

Mean (rata-rata):  

R 166. 77 G 107.59 B 165.20  

 
Mean (rata-rata):  

R 166. 37 G 107.59 B 165.20 

26.005 

Bytes 

 
Mean (rata-rata):  

R 166. 77 G 107.59 B 165.20 

 
Mean (rata-rata):  

R 166. 39 G 107.59 B 165.20 

148.556 

Bytes 

 
Mean (rata-rata):  

R 166. 77 G 107.59 B 165.20 

 
Mean (rata-rata):  

R 166. 40 G 107.59 B 165.20 

214.630 

Byte 

 
Mean (rata-rata):  

R 166. 77 G 107.59 B 165.20 

 
Mean (rata-rata):  

R 166. 41 G 107.59 B 165.20 

Hasil pengujian 8 pada Tabel 9, menunjukkan perbandingan Color 

Histogram (distribusi warna) dari tiap gambar yang belum disisipi file, dan 

gambar yang sudah disisipi file. Secara visual, perbandingan gambar asli dengan 

gambar hasil penyisipan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini 

menunjukkan banyak pesan yang disisipkan sebesar 18.406 byte pada gambar 

diperoleh rata-rata untuk warna merah (R) = 166.77 hijau (G) = 107.59, dan biru 

(B) = 165.20. Hasil rata-rata ini menunjukkan bahwa perbandingan jumlah bytes 

dan banyak byte untuk tiap warna sama, yang dapat dilihat dengan rata-rata 

gambar asli dan gambar tersisipi sama. Untuk jumlah byte berikutnya yaitu 

sebesar 26.005 byte, 148.556 byte, dan 214.630 byte diperoleh bahwa, banyak data 

yang dimasukkan berpengaruh pada perbandingan jumlah data dengan banyak 

data. Perbedaan rata-rata yang diperoleh dari gambar asli dengan gambar tersisipi 

diperoleh tingkat perbedaan yang kecil, yaitu dari [0,1 – 0,3]. Sehingga secara 

visual gambar yang diperoleh tidak tampak berbeda. 
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Pengujian perbandingan cover sebelum dan sesudah disisipi secara visual 

(Pengujian 9), dilakukan untuk mengetahui apakah secara visual ada perbedaan 

antara cover image sebelum dan sesudah disisipi pesan. Pengujian 9 dilakukan 

dengan cara menunjukkan file gambar (cover) sebelum disisipi dan setelah disisipi 

kepada 30 responden, dengan menanyakan apakah kedua file tampak berbeda. 

File yang diujikan dapat dilihat pada Gambar 12 dan Gambar 13. Hasil pengujian 

9, dalam bentuk grafik ditunjukkan pada Gambar 14. 

            

 
   Gambar 12 beach.png Sebelum Disisipi  

 

Gambar 13 beach.png Setelah Disisipi 

71680 Bytes Data 

           

 
Gambar 14 Grafik Hasil Pengujian Kuisioner 

Berdasarkan grafik hasil pengujian kuisioner pada Gambar 14, 

menunjukkan bahwa 87% responden berpendapat tidak ada perbedaan antara 

cover file sebelum dan sesudah disisipkan pesan, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa metode yang digunakan berhasil menyembunyikan pesan dengan baik.  

 

5. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 1) Ukuran file yang disisipkan serta ukuran media 

penampung, mempengaruhi waktu dalam proses embedding, semakin besar file 
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yang akan disisipkan serta semakin besar media penampung, maka semakin lama 

pula waktu yang dibutuhkan untuk proses embedding; 2) Waktu yang diperlukan 

dalam proses ekstraksi jauh lebih pendek dari waktu yang dibutuhkan pada proses 

embedding; 3) Perubahan kualitas image tergantung pada besar kecilnya file yang 

disisipkan; 4) Ukuran data sebelum dan sesudah proses embedding tidak 

mengalami perubahan; 5) Hasil penyisipan tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antara cover image yang telah disisipkan pesan, dengan image yang 

belum disisipkan pesan, sehingga secara visual kedua file terlihat sama. Saran 

untuk pengembangan sistem, yaitu dilakukan penambahan fitur untuk 

mengijinkan penyisipan data/pesan lebih dari satu pesan rahasia dan 

menggunakan algoritma compression yang lain untuk lebih mengoptimalkan 

proses compression dan decompression pada format file yang berbeda.  

 

6. Daftar Pustaka 

  
[1] Munir, Rinaldi, 2006, Kriptografi Steganografi dan Watermarking, 

Bandung : institut Teknologi Bandung. 

[2] Solsolay, 2012. Aplikasi Steganografi pada Citra Menggunakan Metode 

Least Significant Bit (LSB) Termodifikasi dan RC6. Skripsi. Salatiga : 

Fakultas teknologi Informasi. Universitas Kristen Satya Wacana. 

[3] Cheok Yan Cheng. 2001. Introduction on Text Compression Using Lempel, 

Ziv, Welch (LZW) method, 

http://www.geocities.com/yccheok/lzw/lzw.html. Diakses tanggal 5 Maret 

2013. 

[4] Arusbusman, Yusrian Roman, 2007. Image Steganografi, Jakarta : 

Universitas Gunadarma. 

[5] Linawati dan H. Panggabean, 2004, Perbandingan kinerja algoritma 

kompresi huffman, LZW, dan DMC pada berbagai tipe file. 

[6] Hasibuan, Zainal, A., 2007, Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu 

Komputer Dan Teknologi Informasi : Konsep, Teknik, dan Aplikasi, Jakarta: 

Ilmu Komputer Universitas Indonesia.  

 

 

http://www.geocities.com/yccheok/lzw/lzw.html



