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Abstract

Nowdays, an information especially image become very important
for an organization, company, government, or personal so this information
need to be protected. The solution to resolve this problem is used
Cryptography or Steganography. But this technics have weakness, to get
greatest level secrecy, a combination of cryptography and steganography
is necessary. In this paper we discus about development of software for
integrating together cryptography and steganography through image
processing. The software is developed using visual cryptography and 4-
Least Significant Bit Encoding methods. The study and testing show that
this application can be create two sharing secret images. To get secret
information must be combine  two sharing secret images so that without
combine that images the information never revealed.

Keywords: Image Processing, Visual Cryptography, 4-Least Significant
Bit Encoding, Sharing Secret Image

1. Pendahuluan

Saat ini informasi khususnya gambar telah menjadi aset yang sangat berharga,
baik bagi suatu organisasi, perusahaan, pemerintah maupun pribadi. Hal ini
menyebabkan informasi menjadi sangat penting untuk dilindungi dari “manipulasi
informasi”, pencurian informasi, dan serangan terhadap informasi yang secara langsung
ataupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja.

Sebuah solusi yang telah diterapkan secara umum terhadap permasalahan
tersebut ialah dengan melakukan enkripsi terhadap pesan yang disisipkan pada objek
sebelum objek ditransmisikan melalui saluran komunikasi. Cara ini disebut dengan
kriptografi. Solusi ini bisa jadi membingungkan pihak ketiga yang berhasil
mendapatkan objek yang berisi pesan rahasia tersebut untuk sementara waktu.
Namun sekali lagi solusi yang ditawarkan ini juga dirasa masih kurang aman. Setelah
pihak ketiga berhasil mengetahui algoritma yang digunakan untuk mengenkripsi pesan
maka ia dapat melakukan kriptanalisis terhadap pesan tersebut. Solusi lain yang
banyak digunakan adalah dengan teknik steganografi yaitu sebuah teknik
menyembunyikan pesan dalam sebuah media. Teknik ini juga memiliki kelemahan
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yaitu perubahan pada ukuran, format file, waktu terakhir modifikasi, atau dalam
pewarnaan kadangkala dapat menunjukkan bahwa media tersebut memiliki sebuah
pesan tersembunyi.

Namun, alangkah baiknya jika kedua teknik tersebut dapat digunakan bersama
dalam pengamanan sebuah informasi. Penggabungan kriptografi dan steganografi
telah dikembangkan untuk meningkatkan keamanan data yang disembunyikan dalam
gambar. Metode yang digunakan adalah 4-Least Significant Bit Encoding dan
Visual Cryptography. Metode 4-Least Significant Bit Encoding yaitu metode
steganografi yang mengubah empat bit dari media gambar dengan bit dari pesan,
sehingga perubahan tidak dapat ditangkap oleh indera manusia. Sedangkan Visual
Cryptography merupakan sebuah teknik kriptografi dimana sebuah data berupa
gambar atau citra dienkripsi dengan suatu cara, menjadi sejumlah gambar, sehingga
keamanan suatu data dapat lebih terjamin keamanannya.

2. Tinjauan Pustaka

Dasar dari embedding pesan rahasia dalam suatu gambar digital adalah
penggantian bit redundant dengan data pesan yang akan di-embed-kan. Dalam
percobaan embedding pesan rahasia dalam gambar dengan mengambil N = 4 untuk
proses embedding maupun ekstraksi akan menghasilkan gambar stego maupun
gambar rahasia yang diekstrak benar-benar bagus, dimana gambar asli benar-benar
menyembunyikan pesan rahasia tanpa mengurangi kualitas dari gambar rahasia yang
diekstrak. sehingga nilai optimum dari parameter stego dalam percobaan adalah
N=4, yang mana dalam hal ini adalah setengah tempat penyimpanan di gambar asli
digunakan untuk meng-embed gambar rahasia teknik ini disebut 4-Least Significant
Bit Encoding [1].

Dalam penelitian ini sistem yang akan dibuat mengintegrasikan metode 4-
Least Significant Bit Encoding dengan visual cryptography. Yang membedakan
adalah dalam sistem ini akan ditambahkan metode Visual Cryptography yaitu sebuah
teknik kriptografi dimana sebuah data berupa gambar atau citra dienkripsi dengan
suatu cara menjadi sejumlah gambar sehingga data hanya dapat didekripsi dengan
penggabungan sejumlah gambar tersebut dengan tujuan menambah tingkat keamanan
dari sebuah pesan.

3. Metode 4-Least Significant Bit Encoding

Metode 4-Least Significant Bit hampir sama dengan metode Least
Significant Bit, yang membedakan adalah bit yang diganti pada suatu byte media
adalah sebanyak empat bit. Pembagian bit pada metode 4-LSB seperti terlihat pada
Gambar 1 di bawah ini, empat buah bit sebelah kanan merupakan empat buah bit
yang nantinya akan digantikan dengan empat buah bit dari pesan [1].

Gambar  1  Pembagian Bit pada Metode 4-LSB
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Proses penyembunyian gambar dalam gambar menggunakan metode 4-LSB
adalah sebagai berikut:
1. Mengkonversikan secret image menjadi bit biner.
2. Menggeser secret image sebanyak 4-bit ke kanan.
3. Mengkonversikan cover image menjadi bit biner.
4. Mengubah 4-bit terakhir dengan nilai 0.
5. Menggabungkan antara cover image dengan secret image dengan operasi OR.

Sedangkan proses untuk merekonstruksi secret image adalah sebagai berikut:
1. Mengambil 4-bit terakhir dari stego image.
2. Menggeser ke kiri sebanyak 4-bit.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.

Gambar 2  Metode 4-LSB secara Grafikal

Gambar 3  Diagram Blok Penyembunyian Gambar

4. Metode Visual Cryptography

Visual Cryptography ialah sebuah teknik kriptografi dimana sebuah data
berupa gambar atau citra dienkripsi dengan suatu cara tertentu menjadi sejumlah
gambar, sehingga dapat didekripsi hanya dengan indera penglihatan manusia, tanpa
bantuan komputer, jika seluruh bagian gambar ditumpuk bersamaan [2].

Perancangan Perangkat Lunak untuk Penyembunyian (Nataliani, dkk)
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Visual Cryptography pertama kali diajukan oleh Moni Naor dan Adi Shamir,
ialah sebuah teknik kriptografi baru dimana cipherteks dapat didekripsi oleh alat
penglihatan manusia. Akibatnya, tidak dibutuhkan komputasi kriptografi yang rumit
untuk proses dekripsinya. Ide awalnya ialah dengan membagi sebuah gambar menjadi
dua bagian, sedemikian sehingga satu gambar menjadi cipherteks dan gambar lainnya
menjadi kunci. Kedua gambar ini lalu dapat dikirim secara terpisah kepada tujuan.
Setibanya di tujuan, dilakukan dekripsi dengan cara mencetak kedua gambar tersebut
pada lembar transparan. Kedua lembar tersebut lalu dibentuk menjadi sebuah
tumpukan sehingga gambar asli dapat terlihat dengan mata. Dengan demikian proses
mendapatkan plainteks (Gambar 3) dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki
cipherteks (Gambar 4) dan kunci (Gambar 5) secara bersamaan. Contoh visual
cryptography:

Gambar 4  Plain Text

Gambar 5  Cipher Image

Gambar 6  Kunci

5. Model Visual Cryptography

Model yang paling sederhana dari permasalahan visual cryptography ialah
dengan menggunakan gambar yang hanya terdiri dari sejumlah piksel berwarna hitam
atau putih saja. Setiap pixel ditangani secara terpisah [5]. Tiap-tiap piksel akan
muncul pada n objek hasil enkripsi (share). Tiap share adalah subset dari objek
asli. Pemodelan sederhana ini dapat ditampilkan dalam representasi matriks boolean
yang berukuran m x n dimana m ialah lebar gambar dan n adalah tingginya dalam
satuan piksel. Jika suatu piksel berwarna hitam pada gambar aslinya, maka pada
matriks digambarkan dengan nilai 1 atau true, sebaliknya jika piksel berwarna putih
maka digambarkan dengan nilai 0 atau false. Gambar 7 menampilkan matriks untuk
gambar yang berwarna hitam seluruhnya dan berukuran 6 x 6. Jika gambar tersebut
dienkripsi dengan metode yang paling sederhana dari kriptografi di atas dengan
jumlah share = 2, maka salah satu kemungkinan dua buah gambar yang dihasilkan
ialah seperti pada Gambar 8.
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Gambar 7 Model untuk Gambar Berukuran 6x6 Berwarna Hitam

Gambar 8 Hasil Enkripsi

Tujuan dari visual cryptography adalah menghasilkan tingkat keamanan yang
baik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan matriks acak yang bagus.
Untuk membuat matriks acak yang bagus diperlukan bilangan acak semu (PRNG)
yang mampu menghasilkan deret bilangan acak meskipun tidak benar-benar acak.

Untuk menghasilkan sejumlah share seperti hasil enkripsi dari Gambar 8 dan
menghasilkan dua buah share digunakan operator XOR. Hal tersebut dapat ditulis
dengan persamaan berikut ini:

S2 = S   S1

dimana S  adalah source image sedangkan S1 adalah matriks acak hasil dari PRNG
(share image ke-1) dan S2 adalah share image ke-2.

6. Pembangkit Bilangan Acak Semu

Pseudorandom Number Generator (PNRG) atau pembangkit bilangan acak
semu adalah sebuah algoritma yang membangkitkan sebuah deret bilangan yang
tidak benar-benar acak. Keluaran dari pembangkit bilangan acak semu hanya
mendekati beberapa dari sifat-sifat yang dimiliki bilangan acak. Walaupun bilangan
yang benar-benar acak hanya dapat dibangkitkan oleh perangkat keras pembangkit
bilangan acak, bukannya oleh perangkat lunak komputer, akan tetapi bilangan acak
semu banyak digunakan dalam beberapa bidang seperti untuk simulasi dalam ilmu
fisika, matematika, biologi, dan sebagainya, yang juga merupakan hal yang sangat
penting dalam dunia kriptografi. Beberapa algoritma enkripsi baik yang simetris
maupun nirsimetris memerlukan bilangan acak sebagai parameter masukannya seperti
parameter kunci pada algoritma kunci publik dan pembangkitan initialization vector
(IV) pada algoritma kunci-simetri. Walaupun terlihat sederhana untuk mendapatkan
bilangan acak, tetapi diperlukan analisis matematika yang teliti untuk membangkitkan
bilangan seacak mungkin [3].

Perancangan Perangkat Lunak untuk Penyembunyian (Nataliani, dkk)



120

Jurnal Teknologi Informasi-Aiti, Vol. 5. No. 2, Agustus 2008: 101-200

7. Blum Blum Shub

PRNG Blum Blum Shub adalah CSPRNG yang paling sederhana dan paling
mangkus (secara kompleksitas teoritis). BBS dibuat pada tahun 1986 oleh Lenore
Blum, Manuel Blum, dan Michael Shub. Untuk membangkitkan bilangan acak dengan
BBS, algoritmanya adalah sebagai berikut [3] :
1.  Pilih dua buah bilangan prima rahasia p dan q yang masing-masing kongruen

dengan 3 modulo 4 (dalam kenyataannya digunakan bilangan yang sangat besar
untuk mempersulit kriptanalisis).

2. Kalikan kedua bilangan menjadi n = pq. Bilangan n ini disebut bilangan bulat
Blum.

3. Pilih bilangan bulat acak lain, s, sebagai bibit sedemikian hingga :
a. 2 s n
b. s dan n relatif prima kemudian hitung x0 = s2 mod n

4. Barisan bit acak dihasilkan dengan melakukan iterasi berikut sepanjang yang
diinginkan:
a. Hitung xi = xi-1

2  mod n
b. zi = bit LSB (Least Significant Bit) dari xi
Barisan bit acak adalah z1, z2, z3, …

8. Desain Sistem

Sistem yang dibuat pada studi perancangan dan analisis tentang penyembunyian
data digital berupa gambar menggunakan metode 4-LSB dan Visual Cryptography
ini memiliki dua proses yaitu proses penyembunyian untuk menyembunyikan gambar
pesan dan proses pengekstrakan untuk memunculkan kembali gambar pesan.

8.1 Proses Penyembunyian

Proses pada sistem dibagi menjadi dua yaitu proses penyembunyian gambar
dan proses pengekstrakan gambar. Proses penyembunyian gambar merupakan
proses untuk menyembunyikan gambar rahasia (secret image) ke gambar media
(cover image), sedangkan proses pengekstrakan gambar merupakan proses untuk
mengambil kembali gambar rahasia dari gambar media. Kedua proses ini dilakukan
dengan metode 4-LSB dan Visual Cryptography.

Langkah-langkah proses penyembunyiannya disajikan pada Gambar 9 yang
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Input dari user berupa gambar rahasia dan gambar media.
2. Proses penyembunyian gambar:

a. Pembentukan gambar stego (stego image)
1) Setiap bit gambar rahasia dan gambar media diambil.
2) Untuk setiap bit dari gambar rahasia dan gambar media diambil nilai

PRNG BBS-nya.
3) Gambar rahasia dikonversi menjadi binary bit.
4) Hasil binary bit gambar rahasia digeser sebanyak empat bit ke kanan.
5) Gambar media dikonversi menjadi binary bit.
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Gambar 9 Flowchart Proses Penyembunyian

6) Empat bit terakhir hasil binary bit gambar media diubah dengan nilai 0.
7) Gambar media dan gambar rahasia digabung dengan operasi OR.

b. Proses visual cryptography
1) Share 1 (S1) didapat dari hasil OR gambar rahasia dan gambar media

Perancangan Perangkat Lunak untuk Penyembunyian (Nataliani, dkk)
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yang di-XOR-kan dengan hasil PRNG BBS-nya.
2) Share 2 (S2) didapat dari hasil PRNG BBS-nya.

3. Output dari sistem berupa dua gambar terenkripsi yaitu (cipher image) yang
disebut S1 (share 1) dan S2 (share 2).

8.2 Proses Pengekstrakan

 

ya 

start 

Ambil nilai byte ke-i 
dari share 1 dan share 

Input gambar share 
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Gambar 10 Flowchart Proses Pengekstrakan

Langkah-langkah proses pengekstrakan gambar disajikan pada Gambar
10 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Input sistem berupa dua gambar terenkripsi yaitu (cipher image) yang
disebut S1 (share 1) dan S2 (share 2).

2. Proses pengekstrakan gambar:
a. Setiap bit dari share 1 dan share 2 diambil.
b. Gambar rahasia didapat dari hasil XOR antara S1 dan S2 yang

digeser ke kiri sebanyak empat bit.
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3. Output dari sistem berupa gambar rahasia yang disembunyikan.

9. Implementasi Sistem

Sistem penyembunyian data digital berupa gambar ini menggunakan
penggabungan dua buah metode yaitu metode 4-LSB dan Visual Cryptography.
Sehingga pembangunan sistem ini melalui dua tahap yaitu tahap penyembunyian data
gambar ke dalam cover image menggunakan metode 4-LSB dan tahap enkripsi
gambar menggunakan metode Visual Cryptography. User interface menggunakan
bahasa pemrograman Java J2SE, berikut adalah tampilannya.

9.1 Menu Utama

Menu utama yang disajikan pada Gambar 11 adalah Start untuk memulai
proses penyembunyian atau pengekstrakan, Help untuk panduan penggunaan
program, dan About Me tentang pembuat program.

Gambar 11 Menu Utama

9.2 Menu Pilihan

Gambar 12 Menu Pilihan

Perancangan Perangkat Lunak untuk Penyembunyian (Nataliani, dkk)
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Pada halaman Menu Pilihan (Gambar 12) menampilkan dua buah pilihan yaitu
pilihan yang pertama untuk proses penyembunyian pesan dan yang kedua umtuk
pengekstrakan pesan.

9.3 Menu Hide

Halaman ini (Gambar 13) bertugas untuk melakukan proses penyembunyian
pesan. Halaman ini meminta inputan dari user berupa dua buah gambar berekstensi
BMP, JPG, atau PNG, dimana ukuran gambar pesan harus lebih kecil daripada
ukuran cover image. Bila sudah terpenuhi kemudian tekan tombol “start HIDE”
dan tunggu sampai proses penyembunyian selesai.

Gambar 13 Menu Hide

9.4 Menu Extract

Gambar 14 Menu Extract

Halaman ini (Gambar 14)berfungsi untuk mengekstrak dua buah gambar share
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image dan mendapatkan sebuah gambar pesan. Halaman ini juga meminta user
untuk memasukkan dua buah gambar, namun gambar yang dimasukkan adalah dua
buah gambar yang menjadi share image dari proses penyembunyian.

Contoh hasil pengujian dari aplikasi ini untuk proses penyembunyian dapat
dilihat pada Gambar 15.

Gambar 15 Hasil Proses Penyembunyian

Pengujian proses penyembunyian ini dilakukan dengan menginputkan dua buah
gambar yaitu gambar untuk cover image dan gambar untuk pesan. Output yang
dihasilkan adalah dua buah share image seperti yang terlihat pada Gambar 15.
Untuk data yang diinputkan dan hasil waktu pengeksekusian terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Data Pengujian Proses Penyembunyian

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa aplikasi ini mendukung file gambar
berekstensi BMP, JPG, PNG dan dengan ukuran file lebih dari 2 MB. Selain itu
dapat dilihat bahwa gambar dengan ukuran dimensi yang kecil waktu eksekusinya
lebih cepat daripada gambar dengan ukuran dimensi yang besar. Hal ini disebabkan
oleh pembangkitan bilangan acak semu yang berfungsi untuk menghasilkan dua buah

Perancangan Perangkat Lunak untuk Penyembunyian (Nataliani, dkk)
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share image. Semakin besar dimensi yang dimiliki maka semakin panjang pula waktu
yang dibutuhkan untuk membuat bilangan acak. Tabel 1 juga merepresentasikan
bahwa aplikasi ini mampu menyembunyikan file pesan seukuran atau hampir sama
dengan ukuran dari file cover.

Gambar 16  Properties File Share.bmp dan File Share2.bmp

Pada Gambar 16 terlihat bahwa ukuran antara file share.bmp dan file
share2.bmp hasil dari proses penyembunyian memiliki ukuran yang sama.

Contoh hasil pengujian dari aplikasi ini untuk proses pengekstrakan dapat
dilihat pada Gambar 17.

Gambar 17 Hasil Proses Pengekstrakan

Pengujian proses pengekstrakan ini dilakukan dengan menginputkan dua buah
share gambar hasil dari proses penyembunyian. Outputnya adalah gambar pesan.
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Untuk data yang diinputkan dan hasil waktu pengeksekusian terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Data Pengujian Proses Pengekstrakan

Pada Tabel 2 terlihat bahwa dengan dimensi yang berbeda lama eksekusinya
sama. Berbeda dengan pada proses penyembunyian, hal ini disebabkan karena pada
proses pengekstrakan tidak membutuhkan pembangkitan bilangan acak semu seperti
pada proses penyembunyian.

10. Simpulan

Berdasarkan pada penelitian, pengujian dan analisa yang telah dilakukan, maka
dapat ditarik beberapa simpulan yaitu (1) Metode Visual Cryptography dapat
menghasilkan dua buah share image dengan ukuran yang sama; (2) Dengan aplikasi
ini, pengguna dapat menyembunyikan gambar pesan (message image) seukuran
dengan gambar yang menjadi cover image dalam satuan piksel, (3) Waktu pada
proses penyembunyian lebih lama dibandingkan proses pengekstrakan disebabkan
oleh pembangkitan bilangan acak, (4) Lamanya waktu pemrosesan bergantung pada
besar file cover yang digunakan untuk menyambunyikan pesan, (5) Aplikasi ini
mampu menangani file dengan ukuran lebih dari 2 MB.
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