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ABSTRAK 

 
Steganografi merupakan teknik dan seni dalam menyembunyikan informasi dan data digital dibalik informasi 

digital lain. Di era modern seperti sekarang ini, terdapat macam komunikasi tanpa batas. Dengan adanya jaringan 

global seperti internet, komunikasi tanpa batas tersebut dapat diakses dengan mudah kapanpun, dimanapun, dan 

oleh siapapun. Seiring dengan waktu, tuntutan keamanan terhadap kerahasiaan dalam berbagi informasi semakin 

meningkat. Banyak pengguna seperti perusahaan atau pihak individu tidak ingin informasi yang disampaikan 

diketahui oleh orang lain atau pihak luar. Oleh karena itu dibutuhkannya suatu tingkat keamanan data agar data 

komunikasi tersebut tidak dapat diakses oleh sembarang orang dan kerahasiaannya dapat terjaga. 

Aplikasi penyembunyian pesan teks dengan menggunakan media format gambar digital sebagai media 

covernya. Penyembunyian pesan teks akan menggunakan metode Least Significant Bit (LSB). Untuk meningkatkan 

keamanan pada penyembunyian pesan teks maka perlu dibuat atribut stegokey yang bertugas sebagai kunci rahasia 

untuk mengakses pesan teks rahasia. Gambar digital juga akan melakukan perhitungan MSE dan PSNR untuk 

melihat kualitas gambar yang sudah tersisipi oleh pesan. Selain itu diperlukan suatu perbandingan untuk 

mengetahui perbedaan dari gambar asli, gambar yang sudah tersisipi oleh pesan, dan gambar kosong hasil ekstrak 

dari gambar stego. Untuk perbandingannya akan menggunakan diagram grafik histogram dan chi-square. Metode 

LSB memiliki keunggulan dalam menyembunyikan data pada media lain dengan cara menggantikan bit-bit yang 

paling akhir (least) pada sebuah media dan tidak terjadinya perubahan size terhadap media penampung. 
 
Kata kunci : Penyembunyian Pesan Teks, Steganografi, Least Significant Bit 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Steganografi merupakan teknik dan seni dalam 

menyembunyikan informasi dan data digital dibalik 

informasi digital lain. Terdapat beberapa teknik atau 

metode steganografi diantaranya ialah metode Least 

Significant Bit (LSB), metode Discrete Cosine 

Transform (DCT) dan metode RedGreenBlue Level 

(RGB). Secara teori penyisipan informasi pada data 

digital dengan menggunakan teknik steganografi 

dapat dilakukan pada semua format data digital yang 

ada di dalam komputer sebagai media covernya 

seperti format teks, format gambar, atau format audio 

dan sebagainya asalkan file tersebut memiliki bit data 

yang dapat dimodifikasi. 

Di era modern seperti sekarang ini, terdapat 

macam komunikasi tanpa batas. Dengan adanya 

jaringan global seperti internet, komunikasi tanpa 

batas tersebut dapat diakses dengan mudah kapanpun, 

dimanapun, dan oleh siapapun. Seiring dengan waktu, 

tuntutan keamanan terhadap kerahasiaan dalam 

berbagi informasi semakin meningkat. Banyak 

pengguna seperti perusahaan atau pihak individu 

tidak ingin informasi yang disampaikan diketahui 

oleh orang lain atau pihak luar. Oleh karena itu 

dibutuhkannya suatu tingkat keamanan data agar data 

komunikasi tersebut tidak dapat diakses oleh pihak 

luar sehingga kerahasiaannya dapat terjaga. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu 

dibuat sebuah aplikasi penyembunyian pesan teks 

dengan menggunakan media format gambar digital 

sebagai media covernya. Penyembunyian pesan teks 

menggunakan suatu metode. Metode yang akan 

digunakan dalam penilitian adalah metode Least 

Significant Bit (LSB). Alasan digunakan metode 

tersebut adalah karena metode tersebut memiliki 

keunggulan dalam menyembunyikan suata data ke 

dalam media lain dengan cara menggantikan bit-bit 

yang paling akhir (least) pada sebuah media dan tidak 

ada perubahan size terhadap media penampung.  
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2. LANDASAN TEORI 

2.1. Steganografi 

Steganografi ialah seni untuk menyembunyikan 

pesan di dalam media digital sedemikian rupa, 

sehingga orang lain tidak menyadari ada suatu pesan 

di dalam media tersebut [1]. Steganografi 

membutuhkan dua properti, yaitu wadah penampung 

dan data pesan rahasia yang akan disembunyikan. 

Steganografi digital menggunakan media digital 

sebagai wadah penampung, diantaranya citra/gambar, 

audio, teks atau video. Sedangkan data pesan rahasia 

yang disembunyikan juga dapat berupa citra/gambar, 

audio, teks, atau video. 

Terdapat dua tahapan umum dalam steganografi, 

yaitu proses embedding atau encoding yang berarti 

proses penyisipan dan proses extracting atau 

decoding yang berarti proses pengekstrakan. 

2.2. Metode LSB (Least Signifiant Bit) 

Least Significant Bit adalah bagian dari barisan 

data biner (baris dua) yang mempunyai nilai paling 

tidak berarti/paling kecil. Metode LSB (Least 

Significant Bit) merupakan salah satu cara untuk 

menyisipkan pesan rahasia ke dalam media 

penyimpan pesan. Metode LSB merupakan metode 

klasifikasi substitution yang proses tekniknya 

dilakukan dengan mengganti data normal dengan data 

rahasia. Metode ini digunakan dengan mengganti 

nilai bit 8 gambar digital dimulai dengan bit nilai 

yang tidak berarti yang terletak dibagian paling kanan 

bit. 

Sebagai contoh, akan dilakukan sebuah proses 

penyembunyian karakter ‘G’ pada berkas yang 

berukuran 8 byte: 

   ‘10010101   00001101   11001001   10010110 

    00001111   11001011   10011111   00001000’ 

Karakter ‘G’ dalam bentuk dengan ukuran 1 

byte: ‘01000111’. Kedelapan bit ini selanjutnnya 

akan dimasukkan ke dalam LSB dari tiap-tiap byte 

pada berkas seperti berikut: 

   ‘10010100   00001101   11001000   10010110 

    00001110   11001011   10011111   00001001’ 

Berkas LSB yang berubah (ditunjukkan dengan 

karakter hitam tebal). Berdasarkar dengan teori yang 

didapat adalah bahwa kemungkinan terjadinya 

perubahan bit adalah sekitar 50%, karena peluang 

perubahannya adalah antara 0 atau 1 dan dengan 

mengubah LSB maka ukuran dari file pembawa tidak 

terlalu banyak berubah sehingga akan sulit untuk 

terdeteksi  [2]. 

Langkah-langkah penyisipan pesan metode LSB 

dengan melihat pesan rahasia yang nantinya 

dikonversi ke biner 8 bit dan gambar digital yang 

sudah diketahui nilai angka pikselnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Ubah pesan menjadi bilangan biner 8 bit. 

b. Sisipkan bit pesan ke piksel citra dimulai 

dari MSB (Most Significant Bit) dengan 

cara berikut: 

• Jika (bit pesan= ‘1’ dan piksel citra = 

‘ganjil’) atau (bit pesan= ‘0’ dan piksel 

citra = ‘genap’) maka: piksel citra baru 

= piksel citra lama (Tetap). 

• Jika (bit pesan = ‘1’ dan piksel citra = 

‘genap’) maka: piksel citra baru = piksel 

citra lama + 1. 

• Jika (bit pesan = ‘0’ dan piksel citra = 

‘ganjil’) maka: piksel citra baru = piksel 

citra lama – 1. 

c. Simpan citra baru sebagai gambar stego. 

Setelah memasukkan pesan rahasia ke dalam 

gambar digital dan telah menjadi gambar stego, 

selanjutnya adalah mengekstrak pesan rahasia dari 

gambar stego. Langkah-langkah ekstraksi pesan 

metode LSB adalah sebagai berikut: 

a. Ambil pesan dari citra stego dengan cara 

berikut: 

• Jika piksel citra stego = ‘genap’, maka 

bit pesan = ‘0’. 

• Jika piksel citra stego = ‘ganjil’, maka 

bit pesan = ‘1’. 

b. Urutkan bit pesan dimulai dari MSB (Most 

Significant Bit), sehingga terbentuk 

bilangan biner 8 bit. 

c. Ubah bilangan biner 8 bit menjadi desimal 

atau huruf ASCII. 

 

Contoh: 

Sebuah pesan ‘154’ akan disisipkan ke sebuah 

citra grayscale 8 bit berukuran 4x4 piksel 

menggunakan metode LSB. 

[

105 200 57 68
178 145 48 23
143 211 54 68
153 174 58 98

] 

Dengan pesan = ‘154’ = 10011010. Langkah-

langkah penyisipan pesan metode LSB dengan 

menyisipkan bit pesan ke piksel citra dimulai dari 

MSB (Most Significant Bit): 

a. Ambil bit pesan paling kiri: bit pesan = ‘1’, 

sisa pesan = 0011010. Piksel citra = 105 dan 

bit pesan = ‘1’, maka piksel citra baru = 105 

(Tetap). 



b. Ambil bit pesan paling kiri: bit pesan = ‘0’, 

sisa pesan = 011010. Piksel citra = 200 dan 

bit pesan = ‘0’, maka piksel citra baru = 200 

(Tetap). 

c. Ambil bit pesan paling kiri: bit pesan = ‘0’, 

sisa pesan = 11010. Piksel citra = 57 dan bit 

pesan = ‘0’, maka piksel citra baru = 57 – 1 

= 56. 

d. Ambil bit pesan paling kiri: bit pesan = ‘1’, 

sisa pesan = 1010. Piksel citra = 68 dan bit 

pesan = ‘1’, maka piksel citra baru = 68 + 1 

= 69. 

e. Ambil bit pesan paling kiri: bit pesan = ‘1’, 

sisa pesan = 010. Piksel citra = 178 dan bit 

pesan = ‘1’, maka piksel citra baru = 178 + 1 

= 179. 

f. Ambil bit pesan paling kiri: bit pesan = ‘0’, 

sisa pesan = 10. Piksel citra = 145 dan bit 

pesan = ‘0’, maka piksel citra baru = 145 – 1 

= 144. 

g. Ambil bit pesan paling kiri: bit pesan = ‘1’, 

sisa pesan = 0. Piksel citra = 48 dan bit 

pesan = ‘1’, maka piksel citra baru = 48 + 1 

= 49. 

h. Ambil bit pesan paling kiri: bit pesan = ‘0’, 

sisa pesan = habis. Piksel citra = 23 dan bit 

pesan = ‘0’, maka piksel citra baru = 23 – 1 

= 22. 

i. Citra baru (gambar stego) adalah: 

[

105 200 56 69

179 144 49 22

143 211 54 68

153 174 58 98

] 

Setelah memasukkan pesan rahasia ke dalam 

gambar digital dan telah menjadi gambar stego, 

selanjutnya adalah mengekstrak pesan rahasia dari 

gambar stego. Langkah-langkah pengekstrakan 

sebuah pesan dengan sebuah gambar stego berukuran 

4x4 piksel akan diekstrak, pesan yang terkndung di 

dalamnya: 

[

105 200 56 69

179 144 49 22

143 211 54 68

153 174 58 98

] 

a. Ambil pesan dari gambar stego. 

• 105 (Ganjil), maka bit pesan = 1 

• 200 (Genap), maka bit pesan = 0 

• 56 (Genap), maka bit pesan = 0 

• 69 (Ganjil), maka bit pesan = 1 

• 179 (Ganjil), maka bit pesan = 1 

• 144 (Genap), maka bit pesan = 0 

• 49 (Ganjil), maka bit pesan = 1 

• 22 (Genap), maka bit pesan = 0 

b. Urutkan bit pesan dimulai dari MSB: Pesan 

= 10011010. 

c. Jadi, pesan = 10011010 = 154. 

2.3. MSE 

Mean Square Error adalah parameter yang 

digunakan untuk menentukan tingkat kesalahan pada 

gambar manipulasi. MSE dihitung dengan 

menentukan nilai error kuadrat rata-rata antara 

gambar digital asli dengan gambar yang sudah 

disisipi gambar [3]. MSE ditentukan dengan 

persamaan sebagai berikut. 

 

 
 

Dimana x dan y adalah koordinat dari gambar, 

M dan N adalah dimensi dari gambar, I(x,y) 

menyatakan gambar cover dan I’(x,y) menyatakan 

gambar stego. 

2.4. PSNR 

Peak Signal to Noise Ratio adalah perbandingan 

antara nilai maksimum dari sinyal yang diukur 

dengan besarnya noise yang berpengaruh pada sinyal 

tersebut. PSNR diukur dalam satuan desibel (dB) 

yang merupakan satuan yang sering digunakan 

sebagai perbandingan dalam skala logaritma dan 

skala penguatan dalam rangkaian elektronika.  PSNR 

digunakan untuk mengetahui perbandingan kualitas 

gambar digital dengan membandingkan gambar 

sebelum dan sesudah menyisipkan pesan. Semakin 

besar nilai desibelnya semakin bagus kualitasnya. 

 

Dimana nilai max adalah nilai max piksel 8 bit 

yaitu 255. 

2.5. Histogram 

Histogram adalah suatu representasi grafik yang 

berisi ringkasan dari variasi suatu data dari nilai-nilai 

cahaya 0 hingga 255 yang berhasil diterima sensor 

dan merupakan panduan yang akurat untuk 

menentukan eksposur [4]. Penggunaan grafik 

histogram telah diaplikasikan secara luas dalam ilmu 

statistik. Jumlah titik data yang terletak dalam rentang 

nilai (kelas) menjadi sangat mudah diinterpretasikan 

dengan menggunakan histogram. Manfaat dari 

histogram ialah sangat berguna untuk mengetahui 

distribusi suatu data sehingga dapat lebih mudah 

memperoleh informasi, menganalisis, menyimpulkan 

serta mengambil tindakan dari data tersebut. 



Histogram digambarkan berupa kurva yang 

mewakili tone atau corak terang/gelap yang masuk ke 

kamera melalui lensa. Kurva tersebut dibentuk dari 2 

axis. Dimana axis-X (horizontal) mewakili variasi 

tone cahaya dari hitam ke putih: jadi ada 5 bagian, 

area paling kiri adalah area hitam, kemudian area 

bayang (cukup banyak area hitam tapi tidak 

sepenuhnya hitam), mid tones (area setengah gelap 

dan setengah terang), highlight (area berwarna yang 

mengandung cukup banyak unsur putih), dan area 

yang benar-benar putih. Sedangkan untuk axis-Y 

(vertikal) mewakili nilai dari masing-masing area 

tadi. 

 

Gambar 1: Contoh Grafik Histogram 

2.6 Chi-Square 

Chi-square yang biasa disebut juga dengan Kai 

Kuadrat merupakan salah satu jenis uji komparatif 

non parametris (distribusi yang dimana besar-

besarannya tidak diketahui) yang dilakukan pada dua 

variabel, di mana skala data kedua variabel adalah 

nominal. Apabila dari 2 variabel, ada 1 variabel 

dengan skala nominal maka dilakukan uji chi-square 

dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada 

derajat yang terendah. Uji chi-square diterapkan pada 

kasus menguji apakah terdapat perbedaan secara 

nyata atau tidak antara frekuensi yang akan diamati 

dengan frekuensi yang diharapkan.  

Chi-square digunakan untuk memeriksa gambar 

digital apabila terdapat pesan rahasia di dalamnya 

dengan melakukan hipotesis. Dalam hipotesis perlu 

diketahui degree of freedom dan significance level 

agar dapat melakukan perbandingan antara chi-square 

hitung dan chi-square tabel [5]. 

Degree of freedom dihasilkan dengan 

menghitung jumlah kolom tabel kontingensi dan 

dikurangi satu. Significane level yang dilambangkan 

sebagai alpha merupakan besar batas toleransi dalam 

menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai 

parameter populasinya. Contohnya jika nilai 

significance level-nya 0,05 maka chi-square memiliki 

tingkat kepercayaan 95%. Adapun rumus dari 

perhitungan uji chi-square bisa dilihat sebagai 

berikut. 

 

Dimana Oi merupakan nilai frekuensi yang 

diobservasi dan Ei nilai frekuensi yang diharapkan. 

Setelah perhitungan chi-square selesai, perlu 

dilakukan pemilihan antara hipotesis yang memiliki 

nilai kosong yang berarti pada suatu gambar tidak 

terdapat pesan rahasia. Hipotesis kedua merupakan 

hipotesis sebaliknya yang berarti suatu gambar 

memiliki pesan rahasia. Dalam penentuan hipotesis 

akan dilakukan perbandingan antara chi-square 

hitung dengan chi-square distribusi tabel. Jika chi-

square hitung lebih besar dari chi-square tabel maka 

hipotesis kosong ditolak (terdapat pesan rahasia). Jika 

chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel 

maka hipotesis kosong diterima (tidak terdapat pesan 

rahasia). 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu metode dan 

prosedur yang digunakan untuk mendapatkan suatu 

informasi tentang apa saja yang harus dikerjakan pada 

saat pembuatan aplikasi penyembunyian pesan teks 

ke dalam gambar digital. Pada tahap ini terdapat 

beberapa hal yang harus dilakukan untuk membangun 

sebuah sistem, diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Studi Literatur 

Mencari bahan materi yang berhubungan 

dengan permasalahan dan perancangan 

dalam penerapan teknik steganografi metode 

Least Significant Bit (LSB), penyembunyian 

pesan teks pada gambar digital, guna 

mempermudah proses implementasi sistem. 

Pencarian materi dilakukan melalui buku 

panduan dan internet. 

b. Analisis Kebutuhan Sistem 

Menganalisa dan mengidentifikasi 

kebutuhan informasi yang akan digunakan 

pada pembuatan aplikasi penyembunyian 

pesan teks ke dalam gambar digital. 

Kebutuhan informasi yang harus diketahui 

adalah pendefinisian kebutuhan, kebutuhan 

informasi, kriteria kinerja sistem dan 

identifikasi jenis input dan output yang perlu 

digunakan pada aplikasi penyembunyian 

pesan teks ke dalam gambar digital. 

3.2. Perancangan Metode LSB 

Proses penyisipan dimulai dengan menyiapkan 

gambar cover dan pesan teks yang ingin dimasukkan. 



Gambar pesan tidak boleh melebihi ukuran dari 

gambar cover. Setelah itu akan dilakukan penyisipan 

bit informasi dari pesan teks ke dalam gambar cover 

menjadi gambar stego.  

Proses pengekstrak dimulai dengan menyiapkan 

sebuah gambar stego. Aplikasi steganografi akan 

menganalisis apakah file mengandung pesan atau 

tidak. Jika gambar mengandung pesan teks maka file 

dapat diekstrak kembali.  

Dalam perancangan steganografi, perlu dilihat 

langkah-langkah proses penyisipan pesan. Berikut 

merupakan langkah-langkah dalam proses penyisipan 

pada aplikasi pemasukan pesan teks ke dalam gambar 

digital. 

a. Pertama, baca gambar cover dan pesan teks 

rahasia yang akan disipkan dalam gambar 

cover. 

b. Kedua, konversi gambar cover setiap 

pikselnya dari representasi desimal menjadi 

bilangan biner. 

c. Ketiga, konversi pesan rahasia menjadi 

biner, jika pesan berformat *.txt maka setiap 

karakter dapat diketahui kode ASCII-nya 

yang berupa bilangan desimal yang nantinya 

dikonversi menjadi bilangan biner. 

d. Keempat, hitung LSB dari setiap piksel dari 

gambar cover. 

e. Kelima, ganti LSB dari gambar cover 

dengan setiap bit dari pesan teks rahasia satu 

per satu. 

f. Keenam, pembuatan gambar stego yang 

merupakan hasil akhir dari proses penyisipan 

dengan cara menyimpan ulang file gambar 

yang sudah disisipi dengan pesan teks 

rahasia di dalamnya. 

Sedangkan algoritma untuk membaca atau 

mengekstrak pesan teks langkah-langkahnya sebagai 

berikut: 

a. Pertama, baca gambar stego. 

b. Kedua, hitung LSB dari setiap piksel dalam 

gambar stego. 

c. Ketiga, ambil bit-bit yang diperoleh dari 

perhitungan LSB pada gambar stego lalu 

dikonversikan menjadi karakter. 

Untuk melihat kedua proses penyisipan dan 

proses ektraksi lebih jelas, maka bisa dilihat 

flowchart penyisipan pesan dan pengekstrakan pesan 

berikut: 

 

 Gambar 2: Flowchart Proses Penyisipan Pesan 

 

 
 

Gambar 3: Flowchart Proses Pengekstrak Pesan 



4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sistem aplikasi ini dibuat dengan memfokuskan 

pada kemudahan yang dilakukan dalam melakukan 

proses penyembunyian pesan teks ke dalam gambar 

digital dengan menggunakan teknik steganografi 

metode LSB. 

 

4.1. Form Utama 

Form Utama merupakan form yang akan 

menampilkan pilihan-pilihan menu dalam aplikasi 

steganografi penyembunyian pesan teks ke dalam 

gambar digital. Adapun menu yang ada di dalam 

aplikasi adalah Form Penyisipan Pesan, Form 

Pengekstrak Pesan, dan Form Perbandingan Gambar, 

dan Form Tentang. 

 

 
Gambar 4: Tampilan Form Utama 

4.2. Form Penyisipan Pesan 

Form Penyisipan Pesan merupakan form yang 

akan digunakan untuk melakukan pengoperasian 

penyisipan pesan teks ke dalam sebuah gambar digital 

sehingga gambar digital tersebut menjadi gambar 

stego dan memiliki suatu pesan rahasia di dalamnya. 

Penginputan gambar dan pesan teks dilakukan dengan 

menekan tombol Cari Gambar dan Cari Pesan. Untuk 

mengetahui konfirmasi bahwa gambar dan pesan 

berhasil dibaca terdapat suatu informasi gambar dan 

pesan agar dapat mengetahui lebih jelas detail dari 

gambar dan pesan tersebut. Sebelum melakukan 

proses penyisipan, masukkan stegokey-nya agar 

gambar output nanti memiliki kunci keamanan dalam 

melihat pesan rahasia. 

 

 
Gambar 5: Tampilan Form Penyisipan Pesan 

 

Setelah memasukkan stegokey, tekan tombol 

Sisip Pesan untuk melakukan proses penyisipan pesan 

teks ke dalam gambar digital. Untuk memastikan 

pesan teks berhasil disisipkan user bisa menggunakan 

proses pengoperasian Tombol Histogram dan Tombol 

Periksa. Tombol Histogram digunakan untuk melihat 

grafik histogram dari gambar dan Tombol Periksa 

digunakan untuk memeriksa pesan teks rahasia pada 

gambar digital.  

Terdapat suatu perbadingan antara kedua 

gambar, Gambar Cover dan Gambar Stego. Proses 

perbandingan yang digunakan adalah proses 

perhitungan MSE (Mean Squared Error) dan PSNR 

(Peak Signal to Noise Ratio) yang membandingkan 

gambar asli dengan gambar yang sudah disisipkan 

oleh pesan. 

4.3. Form Pengekstrak Pesan 

Form Pengekstrak Pesan merupakan form yang 

akan digunakan untuk melakukan pengoperasian 

pengekstrakan pesan teks dari sebuah gambar digital 

yang di dalamnya memiliki pesan rahasia. 

Pengekstrakan gambar dan pesan teks dilakukan 

dengan menekan tombol Cari Gambar. Selanjutnya 

masukkan stegokey dan tekan tombol Ekstrak Pesan 

untuk melakukan proses pengekstrakan pesan rahasia.  

Seperti yang ada di Form Penyisipan Pesan, untuk 

memastikan suatu gambar digital terdapat pesan teks 

di dalamnya, user bisa menggunakan proses Tombol 

Histogram dan Tombol Periksa Gambar. Tombol 

Histogram digunakan untuk melihat grafik histogram 

dari gambar dan Tombol Periksa digunakan untuk 

memeriksa pesan teks rahasia pada gambar digital. 

 



 
Gambar 6: Tampilan Form Pengekstrak Pesan 

 

Setelah melakukan proses pengekstrak pesan, 

pesan teks rahasia akan tersimpan sesuai dengan 

tempat yang ingin disimpan. Gambar Empty akan 

otomatis terbuat setelah proses penyimpanan pesan 

teks selesai. Gambar Empty merupakan gambar 

kosong yang di dalamnya sudah tidak memiliki pesan 

rahasia. Cara kerja pengoperasiannya dilakukan 

dengan cara zeroing LSB plane yaitu menghapus bit 

pada bagian least significant bit pada gambar yang 

memiliki pesan rahasia dan ubah menjadi nilai nol.   

4.4. Form Periksa Gambar 

Form Periksa Gambar merupakan form yang 

digunakan untuk pengoperasian pemeriksaan gambar 

digital apakah gambar di dalamnya memiliki pesan 

rahasia apa tidak. Form ini akan dibuka setelah user 

melakukan proses penyisipan atau pengekstrakan 

pesan dengan menekan tombol Periksa yang ada di 

Form Penyisipan Pesan atau Form Pengekstrak Pesan. 

 

 
Gambar 7: Tampilan Form Periksa Gambar 

 

 

 

 

Di form tersebut, terdapat dua operasi attack 

untuk mengetahui apakah suatu gambar memiliki 

pesan rahasia apa tidak. Pertama adalah LSB 

Enhancement Attack yaitu sebuah serangan visual 

yang digunakan untuk mengetahui ketidakbiasaan 

pada suatu gambar secara kasat mata. Operasi ini 

dilakukan dengan menghilangkan tujuh bit pada 

setiap piksel kecuali bagian akhir LSB. Jadi setiap 

byte akan memiliki nilai 0 atau 1 dan LSB pada 

bagian gambar akan menjadi lebih terlihat sehingga 

pesan rahasia dapat dilihat dan diperiksa dengan jelas 

[6]. 

Operasi attack yang kedua adalah Chi-Square 

Attack yaitu sebuah serangan statistik yang digunakan 

untuk mengetahui ketidakbiasaan pada suatu gambar 

secara statistik. Operasi ini digunakan jika operasi 

serangan visual masih belum cukup untuk memeriksa 

apakah gambar terdapat pesan rahasia. Operasi 

dilakukan dengan menggunakan perhitungan chi-

square dan memeriksa setiap blok pada gambar. 

Jumlah blok yang terdeteksi memiliki pesan rahasia 

akan dihitung untuk memperkirakan ukuran dari 

pesan rahasia tersebut. 

4.5. Form Perbandingan Gambar 

Form Perbandingan Gambar merupakan form 

yang akan digunakan untuk melakukan perbandingan 

gambar antara gambar asli (Gambar Cover), gambar 

yang sudah disisipkan pesan (Gambar Stego), dan 

gambar hasil dari stego yang sudah tidak memiliki 

pesan rahasia (Gambar Empty) dan melihat 

perbedaan antara ketiga gambar tersebut. 

 

 
Gambar 8: Tampilan Form Perbandingan Gambar 

  



4.6. Form LSB Enhancement 

Form LSB Enhancement merupakan form yang 

akan digunakan untuk melihat suatu perbedaan visual 

dalam gambar sehingga kita dapat mengetahui 

ketidakbiasaan pada suatu gambar secara kasat mata. 

Operasi ini dilakukan dengan menghilangkan tujuh 

bit pada setiap piksel kecuali bagian akhir LSB. Form 

ini digunakan untuk melihat perbandingan antara 

gambar digital asli, gambar yang di dalamnya sudah 

dimasuki pesan rahasia, dan gambar kosong yang di 

dalamnya sudah tidak terdapat pesan rahasia. Form 

LSB Enhancement bisa melakukan perbandingan 

dengan menempatkan dan mensisikan setiap form 

untuk melihat perbedaan grafik histogram. 

 

 
Gambar 9: Tampilan Form LSB Enhancement 

 

Berdasarkan sesuai dengan contoh LSB 

enhancement yang terlihat pada Gambar 9, terdapat 

perbedaan yang sangat jelas. Gambar Cover 

merupakan gambar yang tidak memiliki pesan rahasia 

dan hal tersebut dapat dilihat hasil LSB enhancement 

Gambar Cover di atas. Sementara Gambar Cover 

memiliki ketidakbiasaan pada bagian atas gambar 

yang menunjukkan bahwa di bagian tersebut 

merupakan lokasi bit pesan teks rahasia yang 

disembunyikan. Untuk Gambar Empty menunjukkan 

kalau di bagian bit-bit terakhir pada gambar tersebut 

mempunyai nilai nol sehingga pesan rahasia yang ada 

sebelumnya rusak atau hilang. 

4.7. Form Histogram 

Form Histogram merupakan form yang akan 

digunakan untuk melihat suatu grafik histogram pada 

gambar digital. Form ini juga digunakan untuk 

melihat perbandingan antara gambar digital asli, 

gambar yang di dalamnya sudah dimasuki pesan 

rahasia, dan gambar kosong yang di dalamnya sudah 

tidak terdapat pesan rahasia. Form Histogram bisa 

melakukan perbandingan dengan menempatkan dan 

mensisikan setiap form untuk melihat perbedaan 

grafik histogram. 

 

 
Gambar 10: Tampilan Form Histogram Cover 

 

 
Gambar 11: Tampilan Form Histogram Stego 

 

 
Gambar 12: Tampilan Form Histogram Empty 

 

Berdasarkan sesuai dengan contoh histogram 

yang terlihat pada Gambar 10 dan Gambar 11, kedua 

histogram tersebut secara sekilas terlihat sama. Akan 

tetapi kalau dilihat lebih teliti lagi grafik Histogram 

Stego di bagian paling kiri terlihat berbeda dari 

Histogram Cover. Perbedaan tersebut menunjukkan 

letak dari pesan rahasia Gambar Stego. Sementara 

grafik Histogram Empty terlihat bergaris-garis, yang 

berarti menunjukkan bahwa pesan rahasia rusak atau 

tidak ada.  

 

4.8. Form Chi-Square 

Form Chi-Square merupakan form yang akan 

digunakan untuk melihat suatu grafik statistik dari 

perhitungan chi-square pada gambar digital. Form ini 

juga digunakan untuk melihat perbandingan antara 

gambar digital asli, gambar yang di dalamnya sudah 

dimasuki pesan rahasia, dan gambar kosong yang di 

dalamnya sudah tidak terdapat pesan rahasia. Form 

Chi-Square bisa melakukan perbandingan gambar 

dengan menempatkan dan mensisikan setiap form 

untuk melihat perbedaan grafik statistik chi-square. 

 



 
Gambar 13: Tampilan Form Chi-Square Cover 

 

 
Gambar 14: Tampilan Form Chi-Square Stego 

 

 
Gambar 15: Tampilan Form Chi-Square Empty 

 

Garis line berwarna merah menunjukkan hasil 

dari perhitungan chi-square. Jika nilai mendekati ke 

satu maka probabilitas gambar memiliki pesan 

rahasia tinggi. Bintik biru menunjukkan rata-rata nilai 

dari LSB pada setiap blok dengan byte yang 

berjumlah 128 bytes. Garis vertikal hitam di grafik 

menunjukkan nilai satu kilobyte dari data pesan 

rahasia pada setiap hasil chi-square. 

Berdasarkan sesuai dengan contoh grafik 

statistik chi-square yang terlihat pada Gambar 13, 

grafik garis merah masih bernilai nol sehingga 

menunjukkan kalau gambar tidak memiliki pesan 

rahasia. Sementara pada grafik statistik Chi-Square 

Stego, grafik garis merah tetap maksimum di atas dari 

awal dan tiba-tiba menurun ke nilai nol. Ini dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pesan rahasia di bagian 

garis merah grafik yang bernilai maksimum. 

Sementara grafik garis merah pada grafik statistik 

Chi-Square Empty terus bernilai maksimum dari awal 

sampai akhir, yang berarti menunjukkan bahwa pesan 

rahasia rusak atau tidak ada. 

4.9. Pengujian Metode 

Hasil dari pengujian terhadap metode yang 

digunakan akan dijelaskan lebih lanjut dengan 

meneliti tabel hasil uji. Gambar digital yang akan 

diuji adalah enam gambar cover yang masih belum 

terdapat pesan teks rahasia. Tiga gambar digital 

memiliki tipe *.bmp, sedangkan tiga gambar yang 

lain bertipe *.png. 

a. Penyisipan Pesan Teks (*.txt)  

Hasil pengujian ini merupakan hasil dari 

proses penyisipan pesan ke dalam gambar 

digital metode LSB dengan menggunakan 

pesan teks yang bernamakan P1.txt dan 

memiliki tipe text (*.txt). Adapun ukuran 

kapasitas dari file text tersebut adalah 1,54 

KB. 

 
Tabel 1: Pengujian Penyisipan Pesan Teks (*.txt) 

 

Hasil pengujian penyisipan pesan ke 

dalam gambar digital dengan menggunakan 

pesan teks yang bertipe text (*.txt) 

menunjukkan  kalau gambar G4-stego.png 

memiliki kualitas citra yang paling bagus 

dengan nilai MSE adalah 0 dan nilai PSNR-

nya adalah 72,97 dB. Selain itu, gambar 

digital yang lain memiliki nilai MSE yang 

hampir sama kecilnya dan nilai PSNR diatas 

50 dB yang menunjukkan bahwa kualitas 

gambar stego tinggi.  

File gambar digital yang bertipe *.bmp 

tak memiliki perubahan dalam ukuran 

kapasitas gambar. Itu dikarenakan atribut 

*.bmp akan selalu berukuran sama. File tipe 

*.bmp biasanya sudah ada pada di ukuran 

maksimal, karena file *.bmp bersifat 

uncompressed. 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan 

metode yang diusulkan sangat efektif dalam 

melakukan proses penyisipan pesan teks 

yang bertipe text (*.txt) ke dalam gambar 

digital.   

 

b. Penyisipan Pesan Teks (*.docx)  

Hasil pengujian ini merupakan hasil dari 

proses penyisipan pesan ke dalam gambar 

digital metode LSB dengan menggunakan 

pesan teks yang memiliki nama P2.docx dan 

tipe document (*.docx). Adapun ukuran 

kapasitas dari file text tersebut adalah 12,2 

KB. 
 



Tabel 2: Pengujian Penyisipan Pesan Teks (*.docx)  

 

Hasil pengujian penyisipan pesan ke 

dalam gambar digital dengan menggunakan 

pesan teks tipe document (*.docx) 

menunjukkan  kalau gambar G4-stego.png 

memiliki kualitas citra yang paling bagus 

dengan nilai MSE adalah 0,02 dan nilai 

PSNR-nya adalah 64,91 dB. Selain itu, 

gambar digital yang lain juga memiliki nilai 

MSE yang hampir sama kecilnya dan nilai 

PSNR diatas 50 dB yang menunjukkan 

bahwa kualitas gambar stego tinggi. 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan 

metode yang diusulkan sangat efektif dalam 

melakukan proses penyisipan pesan teks 

yang bertipe document (*.docx) ke dalam 

gambar digital. 

 

c. Penyisipan Pesan Teks (*.pdf)  

Hasil pengujian ini merupakan hasil dari 

proses penyisipan pesan ke dalam gambar 

digital metode LSB dengan menggunakan 

pesan teks yang memiliki nama P3.pdf dan 

tipe document (*.pdf). Adapun ukuran 

kapasitas dari file text tersebut adalah 20,3 

KB. 

 
Tabel 3: Pengujian Penyisipan Pesan Teks (*.pdf) 

 

Hasil pengujian penyisipan pesan ke 

dalam gambar digital dengan menggunakan 

pesan teks tipe document (*.docx) 

menunjukkan  kalau gambar G4-stego.png 

memiliki kualitas citra yang paling bagus 

dengan nilai MSE adalah 0,03 dan nilai 

PSNR-nya adalah 62,77 dB. Selain itu, 

gambar digital yang lain juga memiliki nilai 

MSE yang hampir sama kecilnya dan nilai 

PSNR diatas 50 dB yang menunjukkan 

bahwa kualitas gambar stego tinggi.  

Berdasarkan pengujian yang dilakukan 

metode yang diusulkan sangat efektif dalam 

melakukan proses penyisipan pesan teks 

yang bertipe document (*.pdf) ke dalam 

gambar digital. 

 

d. Pengekstrak Pesan Teks (*.txt)  

Hasil pengujian ini ialah merupakan hasil 

dari proses pengekstrak pesan dari dalam 

gambar digital metode LSB. Gambar digital 

yang dipakai merupakan gambar stego hasil 

output dari proses penyisipan pesan teks 

bertipe text (*.txt). Gambar stego akan 

dibandingkan dengan gambar empty untuk 

melihat kualitas gambar empty berdasarkan 

dari gambar digital dan pesan teks yang ada 

di dalamnya. Berdasarkan file pesan teks 

yang disisipkan sebelumnya, pesan teks yang 

memiliki nama file P1.txt memiliki ukuran 

kapasitas 1,54 KB. 

 
Tabel 4: Pengujian Pengekstrak Pesan Teks (*.txt) 

 

Hasil pengujian penyisipan pesan ke 

dalam gambar digital dengan menggunakan 

pesan teks yang bertipe text (*.txt) 

menunjukkan  kalau gambar G1-empty.bmp 

memiliki kualitas citra yang paling bagus 

dengan nilai MSE adalah 0,43 dan nilai 

PSNR-nya adalah 51,78 dB. Pesan teks 

rahasia yang berhasil diekstrak semuanya 

memiliki ukuran kapasitas 1,54 KB sehingga 

berdasarkan pengujian yang dilakukan, 

metode yang diusulkan sangat efektif dalam 

melakukan proses pengekstrak pesan teks 

yang bertipe text (*.txt) dari dalam gambar 

digital. 

 

e.  Pengekstrak Pesan Teks (*.docx)  

Hasil pengujian ini ialah merupakan hasil 

dari proses pengekstrak pesan dari dalam 

gambar digital metode LSB. Gambar digital 

yang dipakai merupakan gambar stego hasil 

output dari proses penyisipan pesan teks 

bertipe document (*.docx). Gambar stego 

akan dibandingkan dengan gambar empty 



yang digunakan untuk melihat kualitas 

gambar empty berdasarkan dari gambar 

digital dan pesan teks yang ada di dalamnya. 

Berdasarkan file pesan teks yang disisipkan 

sebelumnya, pesan teks yang memiliki nama 

file P2.docx memiliki ukuran kapasitas 12,2 

KB. 

 
Tabel 5: Pengujian Pengekstrak Pesan Teks (*.docx) 

 

Hasil pengujian penyisipan pesan ke 

dalam gambar digital dengan menggunakan 

pesan teks yang bertipe document (*.docx) 

menunjukkan  kalau gambar G1-empty.bmp 

memiliki kualitas citra yang paling bagus 

dengan nilai MSE adalah 0,44 dan nilai 

PSNR adalah 51,68 dB. Pesan teks rahasia 

yang berhasil diekstrak semuanya memiliki 

ukuran kapasitas 12,2 KB sehingga 

berdasarkan pengujian yang dilakukan, 

metode yang diusulkan sangat efektif dalam 

melakukan proses pengekstrak pesan teks 

yang bertipe document (*.docx) dari dalam 

gambar digital. 

 

f. Pengekstrak Pesan Teks (*.pdf)  

Hasil pengujian ini ialah merupakan hasil 

dari proses pengekstrak pesan dari dalam 

gambar digital metode LSB. Gambar digital 

yang dipakai merupakan gambar stego hasil 

output dari proses penyisipan pesan teks 

bertipe document (*.pdf). Gambar stego akan 

dibandingkan dengan gambar empty yang 

digunakan untuk melihat kualitas gambar 

empty berdasarkan dari gambar digital dan 

pesan teks yang ada di dalamnya. 

Berdasarkan file pesan teks yang disisipkan 

sebelumnya, pesan teks yang memiliki nama 

file P3.pdf memiliki ukuran kapasitas 20,3 

KB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6: Pengujian Pengekstrak Pesan Teks (*.pdf) 

 

Hasil pengujian penyisipan pesan ke 

dalam gambar digital dengan menggunakan 

pesan teks yang bertipe document (*.pdf) 

menunjukkan  kalau gambar G1-empty.bmp 

memiliki kualitas citra yang paling bagus 

dengan nilai MSE adalah 0,45 dan nilai 

PSNR adalah 51,60 dB. Pesan teks rahasia 

yang berhasil diekstrak semuanya memiliki 

ukuran kapasitas 20,3 KB sehingga 

berdasarkan pengujian yang dilakukan, 

metode yang diusulkan sangat efektif dalam 

melakukan proses pengekstrak pesan teks 

yang bertipe document (*.pdf) dari dalam 

gambar digital. 

 

g. Perbandingan Tipe Pesan Teks  

Hasil pengujian ini ialah merupakan hasil 

yang melakukan perbandingan antara hasil 

tes penyisipan pesan teks sebelumnya untuk 

menentukan file tipe mana yang efektif 

untuk dijadikan pesan teks rahasia. 

Berdasarkan kualitas dari hasil sebelumnya, 

G4-stego.png merupakan gambar digital 

yang kualitasnya paling bagus dibandingkan 

gambar digital lainnya, sehingga dapat 

diketahui kalau file tipe *.png merupakan 

file tipe yang paling efektif untuk dijadikan 

gambar digital yang ingin disisipi pesan 

rahasia. Oleh karena itu, akan dilakukan 

perbandingan antara G4-stego.png dengan 

masing-masing tipe pesan teks yang sudah 

diuji. 

 
Tabel 7: Pengujian Perbandingan Tipe Pesan Teks 

 

  



Hasil pengujian perbandingan tipe pesan 

teks menunjukkan  kalau gambar G4-

stego.png memiliki kualitas citra yang paling 

bagus dengan nilai MSE adalah 0 dan nilai 

PSNR adalah 72,97 dB. Berdasarkan 

pengujian yang dilakukan proses penyisipan 

pesan teks ke dalam gambar digital 

menggunakan teknik steganografi metode 

LSB sangat efektif jika menggunakan 

gambar digital dengan file tipe *.png dan 

pesan teks dengan file tipe *.txt. 

 

h. Analisis Kekokohan Steganografi   

Berdasarkan analisis kekokohan 

steganografi pada gambar stego dengan 

menggunakan aplikasi WinHex 

menunjukkan bahwa teknik steganografi 

metode Least Significant Bit (LSB) mampu 

melakukan penyembunyian pesan teks ke 

dalam gambar digital dan keamanan pada 

gambar juga meningkat dan dapat dipastikan 

tidak terdapat pihak ketiga yang dapat 

melihat dan mengakses pesan teks. Salah 

satu contohnya ialah  G1-stego.bmp yang 

memiliki pesan teks rahasia P1.txt yang di 

dalam pesan tersebut berisikan lagu 

Indonesia Raya. Selanjutnya Aplikasi 

WinRex melakukan suatu pencarian dengan 

“Indonesia” untuk membuktikan apakah 

pesan rahasia tersebut dapat dibaca atau 

tidak. Hasil dari pencarian adalah not found 

sehingga menunjukkan pesan teks rahasia 

pada gambar stego aman dan sulit diakses. 

5. PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah 

dilakukan dapat diambil kesimpulan dari aplikasi 

penyembunyian pesan teks ke dalam gambar 

digital, yaitu: 

a. Untuk merancang aplikasi penyembunyian 

pesan teks ke dalam gambar digital 

menggunakan sebuah teknik steganografi 

dengan metode LSB (Least Significant Bit). 

Aplikasi berhasil melakukan proses 

penyembunyian pesan teks dengan tiga tipe 

file yang diinginkan ke dalam gambar digital 

serta dapat melakukan proses pengekstrakan 

pesan teks dari gambar yang memiliki pesan 

rahasia dengan menggunakan metode yang 

sama. 

b. Untuk menerapkan steganografi metode 

Least Significant Bit (LSB) menggunakan 

sebuah bahasa pemrograman java dengan 

aplikasi Netbeans. Metode yang diusulkan 

mampu melakukan penyembunyian pesan 

teks ke dalam gambar digital. Metode yang 

diusulkan juga memiliki performa yang baik, 

dilihat dari kualitas gambar yang sama persis 

dengan aslinya, bisa dilihat dari nilai MSE-

nya yang sangat kecil dan nilai PSNR di atas 

50 dB menunjukkan bahwa gambar stego 

memiliki kualitas tinggi. Serta dengan 

adanya stegokey, keamanan pada gambar 

juga meningkat dan dapat dipastikan tidak 

terdapat pihak ketiga yang dapat melihat dan 

mengakses pesan teks. 

 

5.2. Saran 

 Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan maka 

penulis memberikan beberapa saran untuk peneliti-

peneliti selanjutnya dengan topik yang sama. Adapun 

saran-saran pada penelitian ini diantaranya adalah: 

a. Gunakan metode lain yang lebih rumit untuk 

meningkatkan kekokohan pada gambar 

penyembunyian pesan, semisalnya metode 

Discrete Cosine Transform (DCT), Masking 

and Filtering, atau Transformation. 

b. Tingkatkan aplikasi steganografi agar pesan 

teks dapat disembunyikan ke dalam format 

lain selain gambar digital? 

c. Tingkatkan aplikasi steganografi agar pesan 

teks rahasia tidak hanya mengguanakan tipe 

file text atau document. 
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