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ABSTRACT 

HYBRID CRYPTOGRAPHY AND STEGANOGRAPHY  

USING RSA AND AMELSBR 

By 

EKO IBRAHIM AHMAD 

The security is one important issue in sending a secret message. In this case, 

cryptography will serve to encrypt a secret message into irregular form and 

steganography will hides the message irregularly into the media image, which will 

produce a double security in sending secret messages. In this research, we build a 

web-based hybrid system cryptography and steganography using RSA and 

AMELSBR. The media container is an image with format file type (.jpg) which 

serves as input (cover image), and the image with format file type (.png) which 

serves as output (stegoimage). The data that can be inserted in cover image is a 

file with format file type (.txt). The result of this research is that the RSA method 

and AMELSBR successfully encrypt and hide a secret message into image, and 

successfully restoring the irregularly message into original message. The 

AMELSBR method has the greatest possibility in returning of the file on the 

manipulation of brightness and contrast if the cover in monochrome or grayscale 

quality. The manipulation of cropping stegoimage which taken place on the right 

and bottom have smaller risk of data loss based on the scale of crops and image 

resolution. Furthermore, one of the communication lines of social media that is 

safe to use without any damage on the delivery stegoimage is the application of 

BBM (BlackBerry Messenger) with HD (high definition) image quality. 

 

Keywords: hybrid, cryptography, steganography, RSA, AMELSBR. 



 

 

 

 

ABSTRAK 

HIBRID KRIPTOGRAFI DAN STEGANOGRAFI  

MENGGUNAKAN RSA DAN AMELSBR 

Oleh 

EKO IBRAHIM AHMAD 

Keamanan merupakan hal yang terpenting dalam pengiriman suatu pesan rahasia. 

Dalam hal ini kriptografi yang berperan menyandikan pesan rahasia kedalam 

bentuk pesan yang tidak beraturan dan steganografi yang menyembunyikan pesan 

tidak beraturan tersebut kedalam media gambar, sehingga menghasilkan 

keamanan ganda dalam pengiriman pesan rahasia. Dalam penelitian ini, peneliti 

membangun sistem hibrid kriptografi dan steganografi menggunakan RSA dan 

AMELSBR berbasis web, dengan media penampung berupa gambar dengan 

format file (.jpg) sebagai input (cover), gambar dengan jenis file (.png) sebagai 

output (stegoimage) serta data yang dapat disisipkan berupa berkas dengan format 

file (.txt). Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah metode RSA dan 

AMELSBR berhasil menyandikan pesan rahasia dan menyembunyikannya 

kedalam gambar, serta berhasil mengembalikan dan mengubah pesan tidak 

beraturan kedalam pesan aslinya. Metode AMELSBR mempunyai kemungkinan 

pengembalian berkas paling banyak terhadap manipulasi perubahan brightness 

dan contrast adalah gambar yang memiliki kualitas citra biner dan grayscale, serta 

pemotongan (cropping) stegoimage yang dilakukan pada area kanan dan bawah 

mempunyai resiko kehilangan data lebih kecil berdasarkan skala pemotongan dan 

resolusi gambar. Selain itu, salah satu jalur komunikasi sosial media yang aman 

digunakan tanpa mengalami kerusakan berkas pada pengiriman stegoimage adalah 

aplikasi BBM (blackberry messenger) dengan kualitas gambar HD (high 

definition). 

 

Kata Kunci: hibrid, kriptografi, steganografi, RSA, AMELSBR. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi semakin mempermudah orang berkomunikasi. Salah 

satu bentuk komunikasi yang sering digunakan adalah mengirim dan menerima 

pesan. Seiring berkembangnya teknologi, semakin berkembang juga kejahatan 

terhadap keamanan pesan yang dikirim. Salah satu cara menghindari kejahatan 

terhadap suatu pesan adalah dengan memodifikasi pesan tersebut sehingga pihak 

yang tidak memiliki otoritas tidak dapat membaca pesan tersebut. Salah satu cara 

penanganan masalah keamanan informasi dan data ini adalah dengan 

menggunakan kriptografi yaitu pengenkripsian pesan atau ilmu yang mempelajari 

bagaimana supaya pesan atau berkas aman, tidak bisa dibaca oleh pihak yang 

tidak berhak (Alfian, 2013).  

Teknik kriptografi dapat mengubah pesan rahasia menjadi pesan acak (ciphertext) 

yang tidak memiliki makna sehingga pesan rahasia hanya dapat terbaca oleh pihak 

yang berhak, namun teknik ini memiliki kelemahan yaitu pesan acak yang 

ditampilkan dapat menimbulkan kecurigaan sehingga memungkinkan pelaku 



2 

 

kejahatan untuk memanipulasi serta memodifikasi pesan acak (ciphertext) yang 

mengakibatkan pesan rahasia menjadi rusak.  

Teknik lain yang dapat digunakan untuk melindungi pesan rahasia adalah dengan 

menggunakan steganografi yaitu teknik penyembunyian pesan rahasia kedalam 

media digital sehingga keberadaan pesan rahasia tersebut tidak dapat diketahui. 

Steganografi adalah seni menyembunyikan informasi untuk mencegah 

pendeteksian pesan yang disembunyikan dengan cara meyisipkan pesan rahasia 

kedalam media gambar, audio dan lain lain. Perbedaan antara kriptografi dan 

steganografi terletak pada pesan rahasia yang tersembunyi didalam sebuah media 

(cover object) yang tidak terlihat secara kasat mata sehingga tidak menimbulkan 

kecurigaan terhadap pesan tersebut, namun hanya dengan menggunakan teknik 

ini-pun tidak menjamin bahwa pesan rahasia benar benar terlindungi dari pelaku 

kejahatan. 

Salah satu cara untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut adalah dengan 

menggunakan kombinasi antara kriptografi dan steganografi. Teknik kriptografi 

bekerja menyandikan pesan rahasia yang akan diubah menjadi pesan acak 

(ciphertext) dan steganografi bekerja menyisipkan pesan acak (ciphertext) 

kedalam sebuah media (cover object). 

Algoritma kriptografi yang akan diimplementasikan pada penelitian ini adalah 

algoritma RSA (Rivest Shamir Adleman), sedangkan metode steganografi yang 

digunakan adalah AMELSBR (Adaptive Minimum Error Least Significant Bit 

Replacement). 
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Algoritma Kriptografi RSA pertama kali ditemukan pada tahun 1978. Nama RSA 

diambil berdasarkan inisial para penemunya yaitu Ron Rivest, Adi Shamir, dan 

Leonard Adleman. RSA merupakan algortima kriptografi asimetris yang memiliki 

dua kunci, yaitu kunci publik (public key) yang digunakan untuk proses enkripsi 

dan kunci rahasia (private key) yang digunakan untuk proses dekripsi. Algoritma 

RSA terdiri dari algoritma enkripsi dan dekripsi. Algoritma enkripsi RSA untuk 

menyandikan pesan rahasia menjadi bentuk yang tidak dimengerti maknanya, 

sedangkan algoritma dekripsi RSA untuk mengembalikan hasil penyandian 

menjadi pesan rahasia yang sebenarnya (Arifin dan Oktoviana, 2013). 

Metode Steganografi AMELSBR pertama kali diperkenalkan oleh Yeuan-Kuen 

Lee dan Ling-Hwei Chen pada tahun 1999. Dalam metode ini proses penyisipan 

pesan rahasia kedalam media (cover object) memiliki beberapa tahapan utama 

antara lain Capacity Evaluation, Minimum Error Replacement dan Error 

Diffusion. Sifat dari metode AMELSBR adalah beradaptasi dengan karakteristik 

lokal dari media penampung sehingga tidak terlalu menimbulkan distorsi yang 

berlebihan pada citra penampung yang telah disisipkan data digital rahasia 

(Prayudi dan Kuncoro, 2005). 

Penelitian yang dilakukan oleh Prayudi dan Kuncoro (2005) adalah tentang 

membangun aplikasi steganografi menggunakan metode AMELSBR yang 

menggunakan berkas bitmap 24-bit (*.bmp) sebagai media penampung (cover 

image), dengan data yang dapat disisipkan berupa teks (*.txt), dan keluaran 

(output) adalah berupa berkas bitmap 24-bit (*.bmp). 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Arifin dan Oktaviana (2013) adalah tentang 

membangun aplikasi kriptografi dan steganografi menggunakan algoritma RSA 

dan LSB yang mana pesan dienkripsi menjadi pesan acak (ciphertext) dengan 

menggunakan kunci publik (public key), ciphertext disisipkan kedalam berkas 

bitmap 24-bit (*bmp) menggunakan metode LSB. Keluaran (output) berupa 

berkas bitmap 24-bit (*bmp) yang mengandung ciphertext. 

Pada penelitian ini akan dikembangkan perangkat lunak metode hybrid kriptografi 

dan steganografi menggunakan RSA dan AMELSBR yang mana pesan dienkripsi 

sehingga menjadi pesan acak (ciphertext) yang akan dikeluarkan dalam bentuk 

file (*.txt), kemudian file (*.txt) akan disisipkan kedalam media penampung 

(cover image) yang berupa gambar (*.jpg/.jpeg) sehingga menghasilkan output 

(stegoimage) berupa gambar (*.png) yang didalamnya mengandung ciphertext. 

Format gambar (*.jpg/.jpeg) dipilih sebagai input karena format ini merupakan 

format gambar yang banyak digunakan untuk menyimpan gambar, sedangkan 

format gambar (*.png) yang dipilih sebagai output (stegoimage) memiliki derajat 

kompresi yang rendah sehingga mengurangi noise pada gambar. Dalam Penelitian 

ini tidak memerlukan stegokey atau kunci rahasia terhadap stegoimage karena 

pesan yang akan disisipkan sudah dalam bentuk ciphertext dan juga stegokey ini 

bersifat opsional. 

Pada penelitian ini dikembangkan kombinasi antara kriptografi dan steganografi 

melalui aplikasi berbasis web dengan judul Hibrid Kriptografi dan Steganografi 

Menggunakan RSA dan AMELSBR. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan diselesaikan pada penelitian ini adalah bagaimana mengubah 

pesan rahasia menjadi bentuk pesan yang tidak memiliki makna serta 

menyembunyikannya kedalam media gambar (cover image) yang tidak 

menimbulkan kecurigaan dengan menggunakan metode hybrid kriptografi RSA 

dan steganografi AMELSBR berbasis web. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi batasan-batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Aplikasi hanya menyembunyikan teks dengan format berkas (*.txt). 

2. Media penampung (cover object) yang digunakan adalah gambar dengan 

format (*.jpg) dan output yang dijadikan stegoimage adalah gambar dengan 

format (*.png). 

3. Banyaknya karakter yang akan disisipkan tidak melebihi kapasitas pixel pada 

gambar. 

4. Implementasi pada metode steganografi tidak menggunakan stegokey. 

5. Proses enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma kriptografi RSA. 

6. Public key yang digunakan adalah (e, n) = {5, 481}, sedangkan private key 

yang digunakan adalah (d, n) = {173, 481}. 

7. Proses encoding dan decoding menggunakan metode steganografi 

AMELSBR. 

8. Implementasi kriptografi dan steganografi berbasis web dengan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan serta meningkatkan 

keamanan dalam pengiriman pesan rahasia dengan mengimplementasikan metode 

hybrid menggunakan kriptografi RSA dan steganografi AMELSBR berbasis web 

yang tidak menimbulkan kecurigaan. Selain itu, stegoimage yang akan dihasilkan 

melalui proses encoding akan diuji dengan perubahan contrast, brightness, dan 

cropping, serta akan dilakukan pengiriman stegoimage melalui beberapa jalur 

komunikasi sosial media. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh berdasarkan penelitan ini adalah untuk melindungi 

informasi yang dianggap penting dan rahasia dari pihak yang tidak bertanggung 

jawab sehingga informasi yang diterima tetap aman dan terjaga kerahasiaannya 

dengan kondisi yang sebenar-benarnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kriptografi 

Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua buah kata yaitu 

cryptos dan graphia. Kata crypto berarti rahasia sedangkan graphia berarti tulisan 

yang secara umum memiliki makna tulisan rahasia. Menurut Dony Ariyus pada 

bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Kriptografi: teori, analisis, dan 

implementasi tahun 2008 menjelaskan bahwa kriptografi adalah ilmu yang 

mempelajari tentang bagaimana menjaga kerahasiaan suatu pesan, agar isi pesan 

yang ditampilkan tersebut aman sampai ke penerima pesan (Ariyus, 2008). 

Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melakukan enkripsi dan 

dekripsi, dengan memanfaatkan model matematika tertentu. Kriptografi diilhami 

dengan teknik enkripsi atau teknik penyandian yang mengubah sebuah pesan yang 

dapat dibaca (plaintext) menjadi sebuah pesan yang acak dan sulit diartikan. 

Untuk dapat membaca pesan yang terenkripsi diperlukan proses terbalik dari 

enkripsi yang disebut dekripsi (Kurniawan, 2008). 
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2.1.1 Tujuan Kriptografi 

Aspek - aspek keamanan di dalam kriptografi adalah: 

1. Confidentiality (kerahasiaan) 

Layanan yang ditujukan untuk menjaga pesan tidak dapat dibaca oleh pihak 

pihak yang tidak berhak. 

2. Authentication (otentikasi) 

Penerima pesan dapat memastikan keaslian pengirimnya. Penyerang tidak 

dapat berpura-pura sebagai penerima ataupun pengirim pesan. 

3. Integrity (integritas) 

Penerima harus dapat memeriksa apakah pesan telah dimodifikasi ditengah 

jalan atau tidak. Seorang penyusup seharusnya tidak dapat memasukkan 

tambahan kedalam pesan, mengurangi atau mengubah pesan selama data 

berada diperjalanan. 

4. Nonrepudiation 

Pengirim tidak dapat mengelak bahwa dia telah mengirim pesan, penerima 

juga tidak dapat mengelak bahwa dia telah menerima pesan tersebut. 

Tujuan kriptografi secara umum adalah mewujudkan keempat aspek keamanan 

tersebut dalam teori dan praktek (Ariyus, 2008). 

2.1.2 Komponen Kriptografi 

Dalam bidang kriptografi terdapat beberapa istilah yang penting untuk diketahui 

demi memahami ilmu kriptografi. Berikut istilah dalam ilmu kriptografi yang 

penting dan akan dipergunakan didalam penelitian ini. 
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1. Plaintext dan Ciphertext 

Pesan merupakan data atau informasi yang memiliki makna. Pesan dapat 

berupa teks, video, gambar, dan lain lain. Agar suatu pesan tersebut jika tidak 

ingin diketahui oleh pihak lain maka pesan tersebut perlu disandikan kedalam 

bentuk lain yang tidak memiliki makna. Plaintext sering disebut dengan 

cleartext yang merupakan pesan yang ditulis atau diketik yang memiliki 

makna. Sedangkan ciphertext merupakan suatu pesan yang telah melalui 

proses enkripsi yang tidak bisa dibaca karena berupa karakter karakter yang 

tidak memiliki makna (Ariyus, 2008). 

2. Pengirim dan Penerima 

Komunikasi data melibatkan pertukaran pesan antara dua entitas. Pengirim 

(sender) adalah entitas yang mengirim pesan kepada entitas lainnya. 

Penerima (receiver) adalah entitas yang menerima pesan. Entitas disini dapat 

berupa orang, kertu kredit, dan sebagainya. Pengirim tentu menginginkan 

pesan dapat dikirim secara aman, yaitu ia yakin bahwa pihak lain tidak dapat 

membaca isi pesan yang ia kirim. Solusinya adalah dengan cara menyandikan 

pesan menjadi ciphertext (Syaputra dan Herdiyatmoko, 2012). 

3. Enkripsi dan Dekripsi 

Enkripsi merupakan cara pengamanan data yang dikirimkan sehingga terjaga 

kerahasiaannya. Enkripsi mengubah plaintext ke bentuk teks-kode yang tidak 

dimengerti. Sedangkan dekripsi merupakan kebalikan dari enkripsi yang 

digunakan mengembalikan plaintext ke bentuk aslinya. Algoritma yang 
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digunakan untuk dekripsi berbeda dengan yang digunakan untuk enkripsi 

(Ariyus, 2008). 

4. Cipher dan Key 

Algoritma kriptografi disebut juga cipher yaitu aturan untuk enkripsi dan 

dekripsi, atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. 

Beberapa cipher memerlukan algoritma yang berbeda untuk enkripsi dan 

dekripsi (Syaputra dan Herdiyatmoko, 2012). 

5. Penyadap (eavesdropper) 

Penyadap (eavesdropper) adalah orang yang mencoba menangkap pesan 

selama ditransmisikan. Tujuan penyadap adalah untuk mendapatkan 

informasi sebanyak-banyaknya mengenai sistem kriptografi yang digunakan 

untuk berkomunikasi dengan maksud untuk memecahkan ciphertext. Nama 

lain penyadap: enemy, adversary, intruder, interceptor, bad guy. Ron Rivest, 

seorang pakar kriptografi, menyatakan bahwa “cryptography is about 

communication in the presence of adversaries”, yang artinya kriptografi 

adalah perihal berkomunikasi dengan keberadaan pihak musuh (Syaputra dan 

Herdiyatmoko, 2012). 

6. Kriptanalisis 

Kriptanalisis bisa diartikan sebagai analisis kode atau suatu ilmu untuk 

mendapatkan teks asli tanpa harus mengetahui kunci yang sah secara wajar. 

Jika suatu teks kode berhasil diubah menjadi teks asli tanpa menggunakan 

kunci yang sah, proses tersebut dinamakan breaking code. Hal ini dilakukan 

oleh para kriptanalis. Analisis kode dapat menemukan kelemahan dari suatu 
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algoritma kriptografi dan akhirnya dapat menemukan kunci atau teks asli dari 

teks kode yang dienkripsi dengan algoritma tertentu (Ariyus, 2008). 

2.1.3 Konsep Dasar Matematis 

Konsep matematis yang mendasari algoritma kriptografi adalah relasi antara dua 

buah himpunan yang berisi elemen elemen plainteks dan himpunan yang berisi 

ciphertext. Enkripsi dan dekripsi merupakan fungsi yang memetakan elemen 

elemen antara kedua himpunan tersebut (Syaputra dan Herdiyatmoko, 2012).  

Misalkan P menyatakan plaintext dan C menyatakan ciphertext, sedangkan E 

menyatakan fungsi enkripsi dan D menyatakan fungsi dekripsi, sehingga proses 

enkripsi dinyatakan dalam notasi matematis E(P)=C, sedangkan proses dekripsi 

dinyatakan dengan D(C)=P. Karena proses enkripsi kemudian dekripsi bertujuan 

mengembalikan pesan kebentuk asal, maka D(E(P)) = P. 

Relasi antar himpunan plaintext dengan himpunan ciphertext harus merupakan 

fungsi korespondensi satu-satu (one to one relation). Hal ini merupakan 

keharusan untuk mencegah terjadinya ambigu dalam dekripsi yaitu satu elemen 

ciphertext menyatakan lebih dari satu elemen plaintext. 

Pada metode kriptografi simetris digunakan sebuah kunci yang apabila kunci 

tersebut dinotasikan dengan K maka proses enkripsi dinotasikan dengan Ek(P)=C, 

dan proses dekripsi dinotasikan dengan Dk(C)=P, sehingga secara keseluruhan 

sistem kriptografi simetris dinyatakan dengan Dk(Ek(P))=P. 

Pada metode kriptografi asimetris digunakan sepasang kunci yang berbeda, untuk 

proses enkripsi menggunakan kunci publik, sedangkan proses dekripsi 
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menggunakan kunci privat. Bila kunci publik dinotasikan dengan PK dan kunci 

privat dinotasikan dengan SK, maka proses enkripsi dinotasikan dengan 

Epk(P)=C, sedangkan proses dekripsi dinotasikan dengan Dsk(C)=P, sehingga 

keseluruhan sistem kriptografi asimetris dinyatakan dengan Dsk(Epk(P))=P. 

2.1.4 Jenis Kriptografi 

Algoritma kriptografi terbagi menjadi dua jenis jika dilihat berdasarkan kunci 

yang dipergunakan dalam teknik enkripsi dan dekripsi. 

1. Kriptografi Algoritma Simetris 

Algoritma kriptografi simetris menggunakan kunci untuk proses enkripsi 

sama dengan kunci untuk proses dekripsi. Skema enkripsi akan disebut 

symmetric-key apabila pasangan kunci untuk proses enkripsi dan dekripsinya 

sama. Algoritma kriptografi simetris dibagi menjadi dua kategori yaitu 

algoritma aliran (stream cipher) dan algoritma blok (block cipher) (Wahana 

Komputer, 2012). Contoh skema algoritma kunci simetris seperti yang 

disajikan pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Skema Algoritma Kunci Simetris (Schneier, 1996). 
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Kelebihan Algoritma Simetri. 

1) Proses enkripsi atau dekripsi pada algoritma simetris membutuhkan waktu 

yang singkat. 

2) Ukuran kunci simetris relatif lebih pendek. 

3) Otentikasi pengiriman pesan langsung diketahui dari cipherteks yang 

diterima, karena kunci hanya diketahui oleh penerima dan pengirim saja. 

Kelemahan Algoritma Asimetris. 

1) Kunci simetris harus dikirim melalui saluran komunikasi yang aman, dan 

kedua entitas yang berkomunikasi harus menjaga kerahasiaan kunci. 

2) Kunci harus sering diubah setiap kali melaksanakan komunikasi. 

2. Kriptografi Algoritma Asimetris 

Algoritma asimetris adalah pasangan kunci kriptografi yang salah satunya 

digunakan untuk proses enkripsi dan yang satu lagi untuk dekripsi. Semua 

orang yang mendapatkan kunci publik dapat menggunakannya untuk meng-

enkripsi suatu pesan, sedangkan hanya satu orang saja yang memiliki kunci 

rahasia untuk melakukan pembongkaran terhadap kode yang dikirim 

untuknya (Ariyus, 2008). Contoh skema algoritma kunci asimetris seperti 

yang disajikan pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2. Skema Algoritma Kunci Asimetris (Schneier, 1996). 

Kelebihan Algoritma Asimetris. 

1) Hanya kunci privat yang perlu dijaga kerahasiaannya oleh setiap entitas yang 

berkomunikasi. Tidak ada kebutuhan mengirim kunci privat sebagai mana 

pada kunci simetris. 

2) Pasangan kunci privat dan kunci publik tidak perlu diubah dalam jangka 

waktu yang sangat lama. 

3) Dapat digunakan dalam pengaman pengiriman kunci simetris. 

4) Beberapa algoritma kunci publik dapat digunakan untuk memberi tanda 

tangan digital pada pesan. 

Kelemahan Algoritma Simetris. 

1) Proses enkripsi dan dekripsi umumnya lebih lambat dari algoritma simetris 

karena menggunakan bilangan yang besar dan operasi bilangan yang besar. 

2) Ukuran ciphertext menjadi jauh lebih besar dibanding plaintext. 

3) Ukuran kunci relatif lebih besar dari pada ukuran kunci simetris. 
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2.2 Algoritma RSA 

Algoritma RSA dibuat oleh 3 orang peneliti dari MIT (Massachussets Institute of 

Technology) pada tahun 1976, yaitu: Ron Rivest, Adi Shamir, dan Leonard 

Adleman. Menurut Munir tahun 2004 menerangkan bahwa keamanan algoritma 

RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor-

faktor prima. Pemfaktoran dilakukan untuk memperoleh kunci privat. (Munir, 

2004a). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Listiyono pada tahun 2009 

menjelaskan bahwa algoritma RSA merupakan contoh yang powerfull dan cukup 

aman dari kriptografi public key. Berdasarkan matematika, proses yang digunakan 

berdasarkan fungsi-fungsi trap-door satu arah. Sehingga, melakukan enkripsi 

dengan menggunakan public key sangat mudah bagi semua orang, namun proses 

dekripsinya sangat sulit, walaupun menggunakan supercomputer dan ribuan 

tahun, tidak dapat mendekripsi pesan tanpa mempunyai private key (Listiyono, 

2009). 

2.2.1 Properti Algoritma RSA 

Algoritma RSA memiliki besaran-besaran sebagai berikut (Stinson, 2006). 

1. p dan q bilangan prima (rahasia) 

2. n=p.q   (tidak rahasia) 

3. ⌽(n) = (p – 1) (q – 1)  (rahasia) 

4. e (kunci enkripsi)  (tidak rahasia) 

5. d (kunci dekripsi)  (rahasia) 

6. m (plaintext)   (rahasia) 



16 

 

7. c (ciphertext)  (tidak rahasia) 

Algoritma pembangkitan pasangan kunci. 

1. Pilih dua buah bilangan prima sembarang, p dan q. 

2. Hitung n = p.q (sebaiknya p ≠ q, sebab jika p = q maka n= p2 sehingga p 

dapat diperoleh dengan numerik akar pangkat dua dari n). 

3. Hitung ⌽(n) = (p - 1) (q – 1). 

4. Pilih kunci publik, e, yang relative prima terhadap ⌽(n). 

5. Hitung kunci dekripsi, d, dengan kekongruenan ed=1 (mod ⌽(n)). 

2.2.2 Aritmatika Modulo 

Algoritma kriptografi RSA menggunakan aritmatika modulo dalam proses 

enkripsi maupun dekripsi. Misalkan a adalah bilangan bulat dan m adalah 

bilangan bulat > 0. Operasi a mod m (dibaca “a modulo m”) memberikan sisa 

jika a dibagi dengan m. Bilangan m disebut modulus atau modulo, dan hasil 

aritmetika modulo m terletak di dalam himpunan {0, 1, 2, ..., m – 1} (Munir, 

2006). 

2.2.3 ASCII 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) merupakan standar 

internasional dalam kode huruf dan simbol seperti hex dan unicode tetapi ASCII 

bersifat universal. Contohnya 124 untuk karakter l. ASCII selalu digunakan oleh 

komputer dan alat komunikasi lain untuk menunjukkan teks. Kode ASCII 

sebenarnya memiliki komposisi biner sebanyak 8 bit. Di mulai dari 0000 0000 

sampai 1111 1111. Total kombinasi yang dihasilkan sebanyak 256 dimulai dari 
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kode 0 hingga 255 dalam sistem bilangan desimal (Syaputra dan Herdiyatmoko, 

2012). 

2.2.4 Keamanan Algoritma RSA 

Keamanan algoritma RSA didasarkan pada sulitnya memfaktorkan bilangan besar 

menjadi faktor-faktor primanya. Dalam hal ini masalah pemfaktoran terletak pada 

sulitnya memfaktorkan bilangan n menjadi dua faktor primanya, yaitu p dan q, 

sedemikian sehingga n = p . q. Namun jika n berhasil difaktorkan menjadi p dan 

q, maka ⌽ (n) = (p – 1) (q – 1) dapat dihitung dan selanjutnya, karena kunci 

enkrispi e diumumkan (tidak rahasia), maka kunci dekripsi d dapat dihitung dari 

persamaan e.d=1 (mod ⌽(n)). 

Penemu algoritma RSA menyarankan nilai p dan q panjangnya lebih dari 100 

digit. Dengan demikian hasil kali n = p . q akan berukuran lebih dari 200 digit, 

dengan begitu usaha untuk mencari faktor prima dari bilangan 200 digit 

membutuhkan waktu komputasi selama 4 milyar tahun, sedangkan untuk bilangan 

500 digit membutuhkan waktu 10
25

 tahun dengan asumsi bahwa algoritma 

pemfaktoran yang digunakan adalah algoritma yang tercepat saat ini dan 

komputer yang dipakai mempunyai kecepatan 1 milidetik (Munir, 2004a). 

 

2.3 Steganografi 

Steganografi berasal dari bahasa Yunani yaitu steganos yang berarti rahasia atau 

menyembunyikan dan graphy yang berarti tulisan atau gambar. Jadi steganografi 

dapat didefinisikan suatu teknik atau seni menyembunyikan suatu pesan yang 

berupa gambar atau tulisan. Steganografi membutuhkan dua komponen utama 
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yakni media penyimpanan pesan dan informasi penting yang akan dikirimkan. 

Berkas digital yang digunakan untuk menampung informasi penting tersebut bisa 

bervariasi seperti file berformat .MP3 untuk file musik, file berformat .MPEG 

untuk file video, dan file berformat .PNG, .JPEG, .BMP, dan .GIF untuk file 

gambar (Sanjaya dan Putra, 2012). 

2.3.1 Kriteria Steganografi 

Steganografi yang dilakukan dalam teknik penyembunyian data rahasia ke dalam 

citra digital akan mengubah kualitas citra tersebut. Kriteria yang harus 

diperhatikan dalam penyembunyian data adalah:  

1. Fidelity. Mutu citra penampung tidak jauh berubah. Setelah penambahan data 

rahasia, citra hasil steganografi masih terlihat dengan baik. Pengamat tidak 

mengetahui kalau di dalam citra tersebut terdapat data rahasia. 

2. Robustness. Data yang disembunyikan harus tahan terhadap manipulasi yang 

dilakukan pada citra penampung, seperti pengubahan kontras, penajaman, 

pemampatan, rotasi, perbesaran gambar, pemotongan (cropping), enkripsi, 

dan sebagainya. Bila pada citra dilakukan operasi pengolahan citra, maka data 

yang disembunyikan tidak rusak. 

3. Recovery. Data yang disembunyikan harus dapat diungkapkan kembali 

(recovery). Karena tujuan steganografi adalah data hiding, maka sewaktu-

waktu data rahasia di dalam citra penampung harus dapat diambil kembali 

untuk digunakan lebih lanjut (Munir 2004b). 
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2.4 File Gambar 

Pada komputer, gambar adalah suatu array dari bilangan yang merepresentasikan 

intensitas terang pada point yang bervariasi (pixel). Pixel ini menghasilkan raster 

data gambar. Suatu ukuran gambar yang umum adalah 640 x 480 pixel dan 256 

warna (atau 8 bit per pixel). Suatu gambar akan berisi kira-kira 300 kilobit data 

(Niswati, 2012). 

Gambar digital disimpan juga secara khusus di dalam file 24-bit atau 8-bit. 

Gambar 24-bit menyediakan lebih banyak ruang untuk menyembunyikan 

informasi. Semua variasi warna untuk pixel yang diperoleh dari tiga warna dasar 

yaitu merah, hijau dan biru. Setiap warna dasar direpresentasikan dengan 1 byte. 

Gambar 24-bit menggunakan 3 byte per pixel untuk merepresentasikan suatu nilai 

warna. 3 byte ini dapat direpresentasikan sebagai nilai hexadecimal, decimal, dan 

biner. Dalam banyak halaman web, warna latar belakang direpresentasikan 

dengan bilangan 6 digit hexadecimal, yang aktualnya tiga ikatan 

merepresentasikan merah, hijau dan biru. Latar belakang putih akan mempunyai 

nilai FFFFFF: 100% merah (FF), 100% hijau (FF) dan 100% biru (FF). Nilai 

decimal-nya 255,255,255 dan nilai biner-nya adalah 11111111, 11111111, 

11111111, yang adalah tiga byte yang menghasilkan putih (Munir, 2004b). 

2.4.1 Kompresi File Citra 

Menurut Sugiharto dan Harjoko dalam jurnalnya yang berjudul “Kompresi Citra 

Digital Dengan Fraktal Sebagai Teknik Kompresi Alternatif” pada tahun 2006, 

Kompresi citra (images compression) mempunyai tujuan meminimalkan 

kebutuhan memori untuk merepresentasikan sebuah citra digital. Prinsip umum 
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yang digunakan pada proses kompresi citra digital adalah mengurangi duplikasi 

data di dalam citra sehingga memori yang dibutuhkan untuk merepresentasikan 

citra menjadi lebih sedikit dari pada citra digital aslinya (Sugiharto dan Harjoko, 

2006). 

Berdasarkan kandungan informasi pada citra hasil maka sifat kompresi data dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu kompresi lossless dan kompresi lossy (Putra, 

2010). 

1. Kompresi Lossless 

Pada kompresi jenis ini informasi yang terkandung pada citra hasil sama 

dengan informasi pada citra asli. Citra hasil proses kompresi dapat 

dikembalikan secara sempurna menjadi citra asli, tidak terjadi kehilangan 

informasi, tidak terjadi kesalahan informasi. oleh karena itu metode ini 

disebut juga error free compression. 

Kompresi lossless harus mempertahankan kesempurnaan informasi, sehingga 

hanya terdapat proses coding dan decoding, tidak terdapat proses kuantisasi. 

kompresi tipe ini cocok diterapkan pada berkas basis data (database), 

spreadsheet, berkas word processing, citra biomedis, dan lain sebagainya. 

Contoh ilustrasi kompresi lossless seperti yang disajikan pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3. Ilustrasi Kompresi Lossless (Putra, 2010). 

2. Kompresi Lossy 

Kompresi data yang bersifat lossy mengijinkan terjadinya kehilangan 

sebagian data tertentu dari pesan tersebut, sehingga dapat menghasilkan rasio 

kompresi yang tinggi. Apabila citra terkompresi direkontruksi kembali maka 

hasilnya tidak sama dengan citra aslinya, tetapi informasi yang terkandung 

tidak sampai berubah atau hilang. Sebagian besar kompresi data lossy 

memiliki pengaturan tingkat kompresi yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan 

agar kompresinya lebih efektif dan informasi yang terkandung pada citra 

tidak sampai berubah dan hilang. Kompresi data lossy ini efektif jika 

diterapkan pada penyimpanan data analog yang didigitasi seperti gambar, 

video, dan suara. Contoh ilustrasi kompresi lossy seperti yang disajikan pada 

Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4. Ilustrasi Kompresi Lossy (Putra, 2010). 

2.4.2 Jenis Citra Digital 

Nilai suatu pixel memiliki nilai dalam rentang tertentu, dari nilai minimum sampai 

nilai maksimum. Jangkauan yang digunakan berbeda-beda tergantung dari jenis 

warnanya. Namun secara umum jangkauannya adalah 0-255. Citra dengan 

penggambaran seperti ini digolongkan ke dalam citra integer. Berikut adalah 

jenis-jenis citra berdasarkan nilai pixel-nya (Putra, 2010). 

1. Citra Biner 

Citra biner adalah citra digital yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai 

pixel yaitu hitam dan putih. Citra biner juga disebut sebagai citra B&W 

(black and white) atau citra monokrom. Hanya dibutuhkan 1 bit untuk 

mewakili nilai setiap pixel dari citra biner. Citra biner sering kali muncul 

sebagai hasil dari proses pengolahan seperti segmentasi, morfologi, ataupun 

dithering. Contoh citra biner seperti yang disajikan pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5. Citra Biner (Putra, 2010). 

2. Citra Grayscale 

Citra grayscale merupakan citra digital yang hanya memiliki satu nilai pada 

setiap pixel-nya, dengan kata lain nilai bagian RED = GREEN = BLUE. Nilai 

tersebut digunakan untuk menunjukkan tingkat intensitas. Warna yang 

dimiliki adalah warna dari hitam, keabuan, dan putih. Tingkat keabuan disini 

merupakan warna abu dengan berbagai tingkatan dari hitam hingga 

mendekati putih. Contoh citra grayscale seperti yang disajikan pada Gambar 

2.6. 

 

Gambar 2.6. Citra Grayscale (Putra, 2010). 
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3. Citra Warna (24-bit) 

Setiap pixel dari citra warna 24 bit diwakili dengan 24 bit sehingga total 

16.777.216 variasi warna. Variasi ini sudah lebih dari cukup untuk 

memvisualisasikan seluruh warna yang dapat dilihat penglihatan manusia. 

Penglihatan manusia dipercaya hanya dapat membedakan 10 juta warna saja. 

Setiap poin informasi pixel (RGB) disimpan kedalam 1 byte data. 8 bit 

pertama menyimpan nilai biru, kemudian diikuti dengan nilai hijau pada 8 bit 

kedua dan pada 8 bit terakhir merupakan warna merah. Contoh citra warna 24 

bit seperti yang disajikan pada Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7. Citra Warna 24 bit (Basuki, 2007) 

Contoh jenis-jenis file citra digital (Ichsan, 2011). 

1. JPG/JPEG (Joint Photographic Experts Group). 

Joint Photographic Experts Group (JPEG) adalah format gambar yang 

banyak digunakan untuk menyimpan gambar-gambar dengan ukuran lebih 

kecil. Beberapa karakteristik gambar JPEG adalah sebagai berikut. 

 Memiliki ekstensi .jpg atau .jpeg. 

 Mampu menayangkan warna dengan kedalaman 24-bit true color. 
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 Mengkompresi gambar dengan sifat lossy. 

 Umumnya digunakan untuk menyimpan gambar-gambar hasil foto. 

2. PNG (Portable Network Graphics). 

PNG (Portable Network Graphics) adalah salah satu format penyimpanan 

citra yang menggunakan metode pemadatan yang tidak menghilangkan 

bagian dari citra tersebut (lossless compression). PNG dibaca "ping", namun 

biasanya dieja apa adanya untuk menghindari kerancuan dengan istilah "ping" 

pada jaringan komputer. Format PNG ini diperkenalkan untuk menggantikan 

format penyimpanan citra GIF. Secara umum PNG dipakai untuk Citra Web. 

   

2.5 Metode AMELSBR 

Metode AMELSBR pertama kali diperkenalkan oleh Yeuan-Kuen Lee dan Ling-

Hwei Chen pada tahun 1999 dan tahun 2000 dalam dua makalahnya yang berjudul 

“An Adaptive Image Steganographic Model Based on MinimumError LSB 

Replacement” dan “High Capacity Image Steganographic Model”. Lee dan Chen 

menerapkan citra hitam-putih (grayscale image) sebagai media penampung (cover 

image) pada kedua makalahnya. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mark 

David Gan pada tahun 2003 yang mengimplementasikan metode AMELSBR 

menggunakan citra berwarna 24 bit (true colors image) sebagai media 

penampungnya (Prayudi dan Kuncoro, 2005). 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, metode ini memiliki kelebihan, yaitu bit 

data rahasia yang akan disisipkan lebih banyak (pada metode LSB umumnya 

hanya 1 bit) tanpa menimbulkan banyak perubahan pada media citra gambar 

(cover image). 
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Metode diterapkan pada citra berwarna (bitmap 24-bit) memiliki beberapa 

langkah atau tahapan utama untuk melakukan proses penyisipan, antara lain 

Capacity Evaluation, Minimum Error Replacement (MER), dan Error Diffusion 

(Gan, 2003), sedangkan untuk proses ekstraksi, tahapan yang dilakukan adalah 

Capacity Evaluation (Lee dan Chen, 1999). Ilustrasi proses penyisipan dan 

ekstraksi pada citra warna dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8. Proses Penyisipan dan Ekstraksi pada Citra Warna (Gan, 2013). 

Sebelum dilakukan proses penyisipan, maka langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah mengevaluasi kapasitas penyisipan (capacity evaluation) dan 

mencari nilai color variation. Kemudian setelah mendapatkan nilai color 

variation, nilai tersebut diproses kembali untuk mendapatkan kapasitas penyisipan 

sejumlah K-bit, selanjutnya untuk beradaptasi dengan karakteristik lokal piksel, 

maka sejumlah K-bit tersebut ditangani dengan proses evaluasi kapasitas 

(capacity evaluation). Proses selanjutnya adalah mencari MER, dimana proses ini 

akan menentukan apakah bit ke K+1 yang akan dilakukan perubahan atau tidak, 

dan yang akan menentukan itu adalah berdasarkan pada nilai embedding error 

(Er). 
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Proses penyisipan (embedding) di dalam metode AMELSBR, prosesnya tidak 

sama dengan metode LSB. Apabila proses penyisipan di dalam metode LSB 

dilakukan langsung per piksel pada byte-nya, dimana 1 bit terakhir (LSB) per 

byte-nya diganti dengan 1 bit data rahasia yang akan disisipkan, tetapi tidak 

dengan metode AMELSBR. Dalam metode ini, citra penampung (cover image) 

akan dibagi dulu menjadi beberapa blok. Setiap blok akan berukuran 3 x 3 piksel 

atau sama dengan 9 piksel (Curran dan Bailey, 2004). Ke-tiga tahapan utama akan 

diterapkan per bloknya atau per operasi penyisipannya, dimana bit-bit data rahasia 

hanya akan disisipkan pada salah satu komponen warna di piksel P (Lee dan 

Chen, 1999). Ilustrasi piksel dari piksel P seperti yang disajikan pada Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9. Piksel Tetangga dari Piksel P (Lee dan Chen, 1999). 

Capacity evaluation, merupakan tahap pertama dan yang paling krusial dari 

metode penyisipan AMELSBR. Tahap ini mengacu pada karakterisitik human 

visual system (HVS) yang tidak sensitif terhadap noise dan perubahan warna yang 

terdapat di dalam citra (Lee dan Chen, 1999). Langkah pertama yang akan 

dilakukan pada evaluasi kapasitas adalah mencari nilai color variation (V) atau 
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variasi warna yang melibatkan piksel A, B, C dan D. Adapun rumus dari V adalah 

sebagai berikut (Gan, 2003). 

V = round {(|C-A|+|A-B|+|B-C|+|C-D|)/4} 

dimana: 

V = variasi warna (color variation). 

Round = fungsi matematika untuk pembulatan. 

Rumus di atas akan menghasilkan ketentuan toleransi modifikasi yang akurat di 

setiap piksel P. Langkah ke-dua adalah mencari kapasitas penyisipan (K) pada 

piksel P dan dapat diterapkan rumus sebagai berikut (Gan, 2003). 

K = round (|log2 V|) 

dimana: 

K = kapasitas penyisipan pada piksel P dalam bit. 

V = variasi warna. 

Round = fungsi matematika untuk pembulatan. 

Tahap selanjutnya adalah mencari Minimum Error Replacement (MER). Tahap ini 

berfungsi untuk meminimalkan terjadinya perubahan piksel pada citra penampung 

akibat dari proses penyisipan. Proses MER dilakukan dengan mengubah nilai bit 

ke K+1 pada piksel P. Perubahan ini akan terjadi pada salah satu dari ke-tiga 

komponen warna (R, G atau B) yang terpilih (Lee dan Chen, 1999). Tahapan pada 

MER disajikan pada Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10. Tahapan MER (Lee dan Chen, 1999). 
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Bila pada langkah sebelumnya (evaluasi kapasitas) didapat K = 4, maka bit yang 

ke-lima akan diubah nilainya, misal nilai awal adalah 1, maka akan diubah 

menjadi 0, begitu juga sebaliknya. Namun demikian pengubahan bit ke K+1 

belum tentu dilakukan, karena pada tahap MER juga dilakukan proses pengecekan 

nilai embedding error. Embedding error (Er) adalah selisih nilai (dalam desimal) 

pada komponen warna yang terpilih di piksel P, sebelum (original) dan sesudah 

dilakukan proses penyisipan, atau dengan rumus seperti di bawah ini: 

Er = Abs [P(x,y) – P’(x,y)] 

dimana: 

Abs = Nilai absolut 

Er = Nilai embedding error 

P(x,y) = Piksel P asli 

P’(x,y) = Piksel P yang telah dimodifikasi 

Pengubahan pada bit ke K+1 akan dilakukan apabila nilai embedding error 

memenuhi syarat pada saat pengecekan, uraiannya bisa dijelaskan sebagai berikut. 

Asumsi P(x,y) adalah piksel P original, P’(x,y) adalah piksel P yang telah 

disisipkan sejumlah K-bit tanpa mengubah bit ke K+1 dan P”(x,y) adalah piksel P 

yang telah disisipkan sejumlah K-bit sekaligus mengubah bit ke K+1. Minimum 

error yang dapat terjadi di piksel P haruslah P’(x,y) atau P”(x,y). Pengecekan 

nilai embedding error dilakukan lewat rumus sebagai berikut: 

Er1 = Abs [P(x,y) – P’(x,y)] 

Er2 = Abs [P(x,y) – P”(x,y)] 

Apabila Er1 < Er2, maka P’(x,y) yang akan menggantikan P(x,y). Jika sebaliknya 

maka P”(x,y) yang akan menggantikan P(x,y) (Lee dan Chen, 1999). 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wamiliana, dkk yang ditulis pada jurnalnya 

yang berjudul “Adaptive Minimum ERROR Least Significant Bit Replacement 

Method for Steganography Using jpg/jpeg and png Files” pada tahun 2015. 

Penelitian tersebut adalah membangun sistem steganografi digital dengan metode 

AMELSBR yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 

menggunakan file gambar (*.jpg) sebagai media penampung untuk 

menyembunyikan pesan (*.txt), dan file gambar (*.png) sebagai output.  Dalam 

penelitian tersebut tahapan untuk melakukan proses penyisipan dan ekstraksi akan 

ditunjukkan pada Gambar 2.11. 

 

Gambar 2.11. Proses Embedding dan Extraction (Wamiliana, dkk., 2015). 
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Tahapan-tahapan yang dilakukan pada proses penyisipan (embedding) adalah: 

1. Input file gambar yang akan digunakan sebagai media penampung (cover 

image). 

2. Melakukan verifikasi pada format file gambar (file gambar harus memiliki 

format .jpeg/.jpg). 

3. Input file pesan yang akan disembunyikan kedalam cover image. 

4. Melakukan verifikasi pada format file pesan (file pesan harus memiliki 

format .txt). 

5. Melakukan proses penyisipan menggunakan AMELSBR. 

Sedangkan tahapan-tahapan yang dilakukan pada proses extraksi (extraction) 

adalah: 

1. Input file gambar yang berisi pesan rahasia (stegoimage). 

2. Melakukan verifikasi pada format stegoimage (format file harus .png). 

3. Melakukan proses ekstraksi menggunakan AMELSBR (Wamiliana, dkk., 

2015). 

 

2.6 Unified Modelling Language (UML) 

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah “bahasa” yang telah menjadi 

standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan 

sistem piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model 

sebuah sistem. Dengan menggunakan UML dapat dibuat model untuk semua jenis 

aplikasi piranti lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, 

sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman 

apapun (Sulistyorini, 2009). 
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2.6.1 Use Case Diagram 

Diagram ini bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan himpunan use case dan 

aktor-aktor (suatu jenis khusus dari kelas). Diagram ini terutama sangat penting 

untuk mengorganisasi dan memodelkan perilaku dari suatu sistem yang 

dibutuhkan serta diharapkan pengguna (Sulistyorini, 2009). Contoh use case 

diagram dapat dilihat pada Gambar 2.12.  

 

Gambar 2.12 Use Case Diagram (Satzinger, dkk., 2010). 

2.6.2 Activity Diagram 

Diagram ini bersifat dinamis. Diagram ini adalah tipe khusus dari diagram state 

yang memperlihatkan aliran dari suatu aktifitas ke aktifitas lainnya dari suatu 

sistem. Diagram ini terutama penting dalam pemodelan fungsi–fungsi dalam suatu 

sistem dan memberi tekanan pada aliran kendali antar objek (Sulistyorini, 2009). 

Contoh activity diagram dapat dilihat pada Gambar 2.13. 
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Gambar 2.13 Activity Diagram (Satzinger, dkk., 2010). 

2.6.3 Sequence Diagram 

Diagram ini bersifat dinamis. Diagram sequence merupakan diagram interaksi 

yang menekankan pada pengiriman pesan (message) dalam suatu waktu tertentu 

(Sulistyorini, 2009). Contoh sequence diagram dapat dilihat pada Gambar 2.14. 

 

Gambar 2.14 Sequence Diagram (Satzinger, dkk., 2010). 
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2.7 Metode Pengembangan Sistem Waterfall 

Metode pengembangan sistem waterfall adalah pendekatan (Software 

Development Life Cycle) SDLC yang penyelesaian proyeknya diselesaikan dengan 

tahapan-tahapan yang berurutan. Tahap-tahap pada metode waterfall adalah 

perencanaan sistem, analisis kebutuhan, desain dan implementasi (Satzinger, dkk., 

2010). Tahapan-tahapan yang dilakukan pada metode waterfall dapat dilihat pada 

Gambar 2.15. 

 

Gambar 2.15 Metode Waterfall (Satzinger, dkk., 2010). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian yang dilakukan berada di Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. Waktu penelitian dilakukan 

pada semester genap tahun ajaran 2015-2016. 

 

3.2 Perangkat Pendukung 

Perangkat keras yang digunakan pada penelitian implementasi metode kriptorafi 

RSA dan metode steganografi AMELSBR adalah satu unit laptop dengan 

spesifikasi sebagai berikut. 

 Processor: Intel® Celeron® CPU N2920 @1.86GHz (4CPUs). 

 Memory: 4096MB RAM DDR3. 

 DirectX Version: DirectX 11. 

 Chip Type: Intel® HD Graphics 1696MB. 

 Graphics Card: Nvidia® GeForce® 820M 1024MB DDR3. 
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Sedangkan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

 Source Code steganografi AMELSBR yang dikembangkan oleh Pandya 

Panditatwa pada tahun 2015, (Wamiliana, dkk., 2015). 

 Sistem Operasi Windows 7 Ultimate 64-bit. 

 XAMPP v3.2.1. 

 Notepad++ v6.8.6. 

 Browser Google Chrome Versi 49.0.2623.87 m. 

 Adobe Photosop CS6. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah studi literatur. Peneliti 

membaca buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kriptografi, 

steganografi dan pengolahan citra. Tujuan dari studi literatur adalah untuk 

memperoleh sumber referensi yang berisi teori-teori serta penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya guna memberikan kemudahan dalam melakukan 

penelitian ini. 

 

3.4 Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan peneliti adalah metode waterfall. 

Metode ini merupakan sebuah metode yang tepat untuk membangun sebuah 

perangakat lunak yang tidak terlalu besar dengan mengandalkan minimum cost 

serta sumber daya manusia dalam jumlah terbatas. 
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Tahapan pada metode waterfall yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

perencanaan sistem, analisis kebutuhan, desain, implementasi, testing, dan 

pembuatan laporan. Tahapan penelitian dan pengembangan sistem ditunjukkan 

pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian dan Pengembangan Sistem. 
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3.4.1 Perencanaan Sistem 

Tahap awal yaitu pendefinisian masalah yang akan diselesaikan dari sistem yang 

akan dibangun yaitu bagaimana mengirimkan pesan rahasia dengan aman tanpa 

terlihat mencurigakan serta meningkatkan keamanan pada pesan rahasia dengan 

mengubahnya kedalam bentuk yang tidak memiliki makna bagi pihak yang tidak 

bertanggung jawab pada pesan tersebut. Dari masalah tersebut maka akan 

dibangun suatu sistem penyandian pesan rahasia dengan metode kriptografi RSA 

dan menyematkan pesan rahasia yang telah disandikan tersebut kedalam media 

gambar dengan metode AMELSBR. 

3.4.2 Analisis Kebutuhan 

Terdapat analisis kebutuhan yang digunakan dalam pengembangan sistem ini 

yaitu berupa perangkat keras laptop berserta spesifikasi sebagai berikut: processor 

Intel® Celeron® CPU N2920 @1.86GHz (4CPUs), memory 4096MB RAM 

DDR3, directX version: DirectX 11, chip type Intel® HD Graphics 1696MB, dan 

graphics card Nvidia® GeForce® 820M 1024MB DDR3. Perangkat lunak atau 

software yang digunakan yaitu Source Code steganografi AMELSBR yang 

dikembangkan oleh Pandya Panditatwa pada tahun 2015, (Wamiliana, dkk., 

2015), sistem operasi Windows 7 Ultimate 64-bit, XAMPP v3.2.1, Notepad++ 

v6.8.6, browser Google Chrome versi 49.0.2623.87 m, dan Adobe Photosop CS6. 

3.4.3 Desain 

Proses desain yaitu proses penggambaran dan pembuatan alur kerja sistem, serta 

gambaran-gambaran dari bentuk sistem sebelum memasuki tahap implementasi. 
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Berikut merupakan penjabaran dari bentuk sistem yang akan dibangun yang 

disajikan dalam bentuk diagram dan rancangan antarmuka (interface). 

3.4.3.1 Diagram Sistem 

Desain sistem bertujuan untuk menggambarkan suatu alur kerja sistem dengan 

cara menggambarkan model-model diagram yang nantinya akan diterjemahkan 

kedalam bentuk nyata suatu sistem pada tahap implementasi. Diagram sistem 

yang dibuat guna membantu proses implementasi adalah use case diagram, 

activity diagram dan sequence diagram. 

1. Use Case Diagram 

Use case diagram berikut ini menjelaskan bagaimana pengguna 

menggunakan sistem. Aktor atau pengguna yang terdapat pada sistem ini 

adalah pengirim dan penerima. Pada bagian pengirim dilakukan 2 interaksi 

yaitu melakukan enkripsi dan melakukan penyisipan berkas, dimana pada 

interaksi enkripsi data sudah termasuk memasukkan plaintext, sedangkan 

interaksi penyisipan berkas meliputi input cover image, input ciphertext dan 

mendapatkan stegoimage. Sedangkan dibagian penerima dilakukan pula 2 

interaksi yaitu melakukan berkas dan melakukan dekripsi, yang mana pada 

interaksi ekstraksi meliputi input stegoimage dan mendapatkan ciphertext, 

sedangkan pada interaksi dekripsi meliputi input ciphertext dan mendapatkan 

plaintext. Use Case Diagram disajikan pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Use Case Diagram 

2. Activity Diagram 

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan aliran kerja (workflow) 

dari kejadian use case sistem. Activity diagram pada sistem ini terbagi atas 

dua bagian yaitu activity diagram sebagai pengirim dan activity diagram 

sebagai penerima. 

A. Activity Diagram Melakukan Enkripsi Data 

Activity diagram melakukan enkripsi data, dilakukan oleh pengirim yang 

dimulai dengan menjalankan sistem kemudian pengirim memasukkan 

plaintext dan sistem secara otomatis menampilkan plaintext tersebut, 

selanjutnya pengirim melakukan enkripsi data yang kemudian sistem 
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melakukan proses enkripsi menggunakan kriptografi RSA yang menghasilkan 

ciphertext. Proses ini disajikan pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Activity Diagram Melakukan Enkripsi Data 

B. Activity Diagram Melakukan Penyisipan Berkas 

Activity diagram melakukan penyisipan berkas, dilakukan oleh pengirim 

dengan memasukkan cover image sebagai media penyisipan dan 

memasukkan ciphertext kedalam sistem yang secara otomatis sistem 

menampilkan informasi memasukkan cover image dan berkas ciphertext, 

setelah semua berkas terpenuhi pengirim melakukan encode dan sistem 

melakukan proses penyisipan berkas dengan metode steganografi 

AMELSBR. Hasil dari keseluruhan proses ini, pengirim mendapatkan 

stegoimage yang siap dikirim ke penerima. Proses ini disajikan pada Gambar 

3.4. 
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Gambar 3.4 Activity Diagram Melakukan Penyisipan Berkas 

C. Activity Diagram Melakukan Ekstraksi Berkas 

Activity diagram melakukan ekstraksi berkas, dilakukan oleh penerima yang 

dimulai dengan menjalankan sistem kemudian memasukkan stegoimage yang 

diterima dari pengirim dan sistem menampilkan informasi untuk 

memasukkan stegoimage. Proses selanjutnya penerima melakukan decode 

dan sistem melakukan proses ekstraksi menggunakan metode steganografi 

AMELSBR, proses ini menghasilkan berkas ciphertext. Proses ini disajikan 

pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Activity Diagram Melakukan Ekstraksi Berkas 

D. Activity Diagram Melakukan Dekripsi Berkas 

Activity diagram melakukan dekripsi berkas, dilakukan oleh penerima dengan 

memasukkan ciphertext, dan sistem menampilkan informasi memasukkan 

berkas ciphertext, proses selanjutnya penerima melakukan decrypt, dan 

sistem melakukan proses dekripsi menggunakan metode kriptografi RSA, 

sehingga hasil dari proses ini menghasilkan plaintext. Proses ini disajikan 

pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Activity Diagram Melakukan Dekripsi Berkas 

3. Sequence Diagram 

Sequence diagram digunakan untuk menunjukkan aliran fungsionalitas dalam 

use case. Pada sistem ini terdapat dua bagian sequence diagram yaitu 

sequence diagram sebagai pengirim dan sequence diagram sebagai penerima. 

A. Sequence Diagram Melakukan Enkripsi Data 

Sequence diagram melakukan enkripsi data, dilakukan oleh pengirim dan 

memiliki satu proses yaitu memasukkan plaintext. Proses pada sistem 

dilakukan proses enkripsi sehingga pada proses ini menghasilkan berkas 

ciphertext. Proses sequence diagram melakukan enkripsi data disajikan pada 

Gambar 3.7 
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Gambar 3.7 Sequence Diagram Melakukan Enkripsi Data 

B. Sequence Diagram Melakukan Penyisipan Berkas 

Sequence diagram melakukan penyisipan berkas, dilakukan oleh pengirim 

dan memiliki dua proses yaitu memasukkan cover image dan memasukkan 

berkas ciphertext. Proses pada sistem dilakukan verifikasi format cover image 

(.jpeg/jpg), verifikasi format berkas ciphertext (.txt), dan proses penyisipan 

berkas yang dilakukan guna mendapatkan stegoimage. Proses pada sequence 

diagram melakukan penyisipan berkas disajikan pada gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 Sequence Diagram Melakukan Penyisipan Berkas 
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C. Sequence Diagram Melakukan Ekstraksi Berkas 

Sequence diagram melakukan ekstraksi berkas, dilakukan oleh penerima dan 

memiliki satu proses yaitu memasukkan stegoimage, selanjutnya pada sistem 

memiliki dua proses yaitu verifikasi format stegoimage dan proses ekstraksi 

berkas yang mana pada proses ini akan menghasilkan output berupa berkas 

ciphertext. Proses pada sequence diagram melakukan ekstraksi berkas 

disajikan pada Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9. Sequence Diagram Melakukan Ekstraksi Berkas 

D. Sequence Diagram Melakukan Dekripsi Berkas 

Sequence diagram melakukan dekripsi berkas, dilakukan oleh penerima dan 

memiliki satu proses yaitu memasukkan berkas ciphertext kemudian sistem 

melakukan verifikasi format berkas ciphertext (.txt), setalah berkas ciphertext 

terverifikasi, sistem melakukan proses dekripsi, sehingga pada akhirnya 

menghasilkan plaintext. Proses sequence diagram melakukan dekripsi berkas 

disajikan pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10 Sequence Diagram Melakukan Dekripsi Berkas 

3.4.3.2 Perancangan Antarmuka 

Perancangan antarmuka pada sistem yang akan dibangun dirancang dengan 

tampilan yang user friendly, sehingga diharapkan dapat mempermudah 

penggunaan pengoperasian di dalam sistem ini. Perancangan antarmuka pada 

sistem ini terdiri dari tiga menu utama yaitu menu hybrid, menu help, dan menu 

about. 

1. Menu Key Generator 

Menu key generator merupakan menu pembangkit kunci RSA yang 

digunakan untuk membangun public key dan private key secara otomatis yang 

dimana kedua kunci tersebut akan digunakan dalam proses enkripsi dan 

proses dekripsi. Tampilan menu key generator dapat dilihat pada Gambar 

3.11. 
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Gambar 3.11 Tampilan Menu Key Generator 

2. Menu Kriptografi 

Menu kriptografi merupakan menu yang didalamnya terdapat proses 

kriptografi seperti melakukan enkripsi dan melakukan dekripsi. Proses 

enkripsi dan dekripsi dilakukan pada menu yang sama sehingga memudahkan 

pengguna dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Tampilan menu 

kriptografi dapat dilihat pada Gambar 3.12. 
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Gambar 3.12 Tampilan Menu Kriptografi 

3. Menu Steganografi 

Menu steganografi merupakan menu yang didalamnya terdapat proses 

steganografi seperti melakukan penyisipan berkas dan melakukan ekstraksi 

berkas. Proses penyisipan dan ekstraksi dilakukan pada menu yang sama 

sehingga memudahkan pengguna dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. 

Tampilan menu steganografi dapat dilihat pada Gambar 3.13. 
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Gambar 3.13 Tampilan Menu Steganografi 

4. Menu Help 

Menu help merupakan menu pendukung pada sistem ini. Pada menu ini 

berisikan panduan serta tata cara pengoperasian yang baik dan benar, 

sehingga memberikan akses kemudahan kepada pengguna dalam 

menggunakan sistem ini. Tampilan menu help dapat dilihat pada Gambar 

3.14. 
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Gambar 3.14 Tampilan Menu Help 

5. Menu About 

Menu ini merupakan menu pelengkap pada sistem ini. Menu ini menyajikan 

informasi berupa riwayat peneliti, biodata peneliti, dan informasi sistem. 

Tampilan menu about dapat dilihat pada Gambar 3.15. 

 

Gambar 3.15 Tampilan Menu About 
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3.4.4 Implementasi 

Implementasi penelitian ini yaitu menerapkan kombinasi antara metode 

kriptografi RSA dengan metode steganografi AMELSBR untuk mendapatkan 

keamanan yang tinggi guna melindungi pesan rahasia sampai tujuan dengan aman 

dan utuh. Dalam implementasi ini, proses penyisipan berkas ciphertext 

menggunakan format file (.txt), sedangkan cover image yang berperan sebagai 

wadah menggunakan format file (.jpg/.jpeg). Proses ekstraksi berkas dengan cara 

memasukkan stegoimage yang dihasilkan dari proses penyisipan untuk 

mendapatkan berkas ciphertext dan selanjutnya ciphertext di dekripsi guna 

mendapatkan pesan rahasia atau plaintext. Implementasi sistem ini dibangun 

menggunakan bahasa pemrograman PHP yang diaplikasikan melalui program 

berbasis web. 

3.4.4.1 Tahapan Enkripsi dan Penyisipan Berkas 

Adapun tahapan yang dilakukan pengirim dalam proses enkripsi sampai 

penyisipan berkas adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan Input Plaintext 

Plaintext merupakan pesan rahasia yang akan dikirim kepada penerima dan 

wajib dijaga kerahasiaannya. Pada proses ini pengirim memasukkan pesan 

rahasia kedalam sistem untuk disandikan menjadi bentuk yang tidak 

dimengerti. 

2. Proses Enkripsi 

Pada proses ini dilakukan penyandian pesan rahasia ke-dalam bentuk pesan 

yang tidak memiliki pola sehingga pesan rahasia menjadi tersamarkan. Proses 
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ini dilakukan oleh sistem menggunakan metode kriptografi RSA yang akan 

menghasilkan output berupa ciphertext. 

3. Melakukan Input Cover Image 

Pada proses ini pengirim memasukkan gambar ke dalam sistem sebagai 

media penampung. Gambar yang akan dijadikan cover image harus memiliki 

format (.jpeg/jpg). Format file (.jpeg/jpg) dipilih dikarenakan format ini 

merupakan format yang paling umum serta paling banyak digunakan dalam 

file citra digital. 

4. Melakukan Input Berkas Ciphertext 

Pada proses ini pengirim memasukkan berkas ciphertext yang nantinya akan 

disisipkan kedalam cover image. Format berkas ciphertext harus memiliki 

format (.txt). 

5. Verifikasi Cover Image dan Berkas Ciphertext 

Sistem melakukan proses verifikasi yang berguna untuk menjaga 

kekonsistenan pada hasil berupa stegoimage. Pada proses verifikasi cover 

image harus memiliki format (.jpeg/jpg), sedangkan pada berkas ciphertext 

harus berupa format (.txt). 

6. Proses Penyisipan Berkas 

Penyisipan berkas dilakukan oleh sistem dengan menggunakan metode 

steganografi AMELSBR, sehingga menghasilkan output berupa stegoimage 

yang di dalam-nya terkandung pesan rahasia. Stegoimage memiliki format 

(.png) dikarenakan format tersebut baik dalam akurasi penyimpanan data 

(lossless). 
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3.4.4.2 Tahapan Ekstraksi dan Dekripsi 

Adapun tahapan yang dilakukan penerima dalam proses ekstraksi sampai dekripsi 

adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan Input Stegoimage 

Stegoimage merupakan media gambar yang mengandung pesan rahasia. Pada 

proses ini penerima memasukkan stegoimage yang telah didapatkan oleh 

pengirim kedalam sistem. 

2. Verifikasi Stegoimage 

Proses verifikasi stegoimage dilakukan oleh sistem untuk memverifikasi 

apakah format stegoimage yang dimasukkan penerima memiliki format (.png) 

atau bukan.  

3. Proses Ekstraksi 

Pada proses ini dilakukan pengembalian berkas dengan menggunakan metode 

steganografi AMELSBR dengan output berupa berkas ciphertext. 

4. Melakukan Input Berkas Ciphertext 

Penerima memasukkan berkas ciphertext yang didapat dari hasil ekstraksi 

kedalam sistem untuk selanjutnya dilakukan proses dekripsi. 

5. Proses Dekripsi 

Proses dekripsi dilakukan oleh sistem menggunakan metode kriptografi RSA. 

Proses ini berfungsi mengembalikan ke-bentuk semula dari ciphertext yang 

dimasukkan oleh penerima menjadi pesan rahasia atau plaintext. 
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3.4.5 Pengujian (Testing) 

Tahap pengujian atau testing adalah tahap untuk memastikan seluruh kebutuhan 

yang telah diimplementasikan bekerja semestinya serta mengidentifikasi 

kekurangan pada sistem. Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang akan dilakukan 

pengujian yaitu: 

1. Pengujian Enkripsi dan Dekripsi 

Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan apakah proses enkripsi pesan 

rahasia dapat diubah kedalam bentuk yang tidak dimengerti maknanya dan 

sebaliknya pada saat dekripsi, apakah pesan yang tidak bermakna tersebut 

berhasil dikembalikan kedalam bentuk yang memiliki makna sesuai dengan 

aslinya tanpa mengurangi, menambah, dan memodifikasi isinya. 

2. Pengujian Terhadap Format File 

Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa gambar dengan format 

(.jpeg/jpg) sebagai input, sedangkan gambar dengan format (.png) sebagai 

output, yang mana format jenis ini merupakan format file yang baik 

digunakan untuk tahap proses steganografi. 

3. Pengujian Terhadap Perubahan Brightness dan Contrast 

Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan apakah perubahan pada 

brightness dan contrast mempengaruhi isi pesan yang terkandung di dalam 

stegoimage. Pengujian ini bertujuan mengetahui tingkat kerusakan pesan 

yang terkandung pada stegoimage.  
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4. Pengujian Terhadap Pemotongan Gambar (Cropping) 

Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan apakah dengan melakukan 

pemotongan gambar (cropping) dapat mempengaruhi isi pesan yang 

terkandung di dalam stegoimage. Pengujian ini dilakukan dengan memotong 

stegoimage pada bagian-bagian tertentu. Pengujian ini bertujuan mengetahui 

tingkat kerusakan pesan yang terkandung pada stegoimage.  

5. Pengujian Pengiriman Stegoimage Melalui Sosial Media 

Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan apakah pengiriman stegoimage 

melalui jalur komunikasi pada beberapa aplikasi sosial media dapat sampai 

dengan utuh tanpa mengalami kerusakan berkas. Pengujian ini akan 

dilakukan dengan cara mengirimkan stegoimage ke beberapa aplikasi sosial 

media, seperti line, bbm (blackberry messenger), whatsapp, dan facebook 

messenger.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Sistem hybrid dengan menggabungkan algoritma RSA dan metode 

AMELSBR ini dapat digunakan dengan baik untuk menyandikan pesan 

rahasia serta menyembunyikannya kedalam media penampung gambar 

sehingga memperoleh keamanan ganda dalam pengiriman data. 

2. Tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara stegoimage dengan gambar 

aslinya setelah dilakukan penyisipan. Dengan demikian penggunaan metode 

AMELSBR baik digunakan dalam steganografi. 

3. Stegoimage dapat tahan terhadap proses manipulasi brightness dan contrast 

dengan catatan gambar harus mempunyai nilai warna dominan hitam 

(rgb(0,0,0)) atau putih (rgb(255,255,255)) dan tidak banyak varian warna, 

dengan kata lain gambar yang dapat mengembalikan berkas tanpa mengalami 

pengurangan makna secara berlebihan setelah dilakukannya manipulasi 
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brightness dan contrast adalah gambar dengan kualitas  citra biner dan citra 

grayscale. 

4. Proses penyisipan pesan kedalam gambar terjadi dari kiri ke kanan pada 

bagian atas gambar, sehingga pemotongan stegoimage pada bagian kiri dan 

atas mempunyai resiko kehilangan data lebih besar, sebaliknya pemotongan 

pada bagian bawah dan kanan mempunya resiko yang kecil terjadinya 

kehilangan data tergantung ukuran gambar dan jumlah pixel. 

5. Salah satu aplikasi sosial media yang baik digunakan untuk pengiriman 

stegoimage adalah aplikasi BBM (Blackberry messenger) dengan kualitas 

gambar HD (high definition). 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan pengujian ini, maka saran yang diberikan untuk penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut. 

1. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain agar dapat 

mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing metode. 

2. Pada penelitian selanjutnya media penampung yang akan disisipkan pesan 

dapat berupa audio, video ataupun media lain. 

3. Pada pengembangan sistem yang akan dibangun dapat menggunakan bahasa 

pemrograman lain.  
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