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ABSTRACT 

PERBANDINGAN METODE DYNAMIC CELL SPREADING (DCS)  

DAN SPREAD SPECTRUM PADA STEGANOGRAFI 

BERBASIS APLIKASI WEB 

By 

PITA UTARI NINGTYAS 

The security is the most important thing in sending a secret message and there are many 

ways to send a message safely, one of those is steganography. In this research we will 

compare Dynamic Cell  Spreading (DCS) and Spread Spectrum method based on web 

application using image as the media and hide the secret message. The file format used 

are (.jpg) as input cover,(.png) as output stegoimage, and  (.txt) as data that can be 

inserted. Doing some test to manipulate brightness, contrast, and cropping the results 

show that Spread Spectrum method better than Dynamic Cell Spreading method. The 

Spread Spectrum method mostly returns the message in the brightness and contrast 

manipulation. Cropping stegoimage on the right area or bottom image has less risk of 

losing data depend on the cropping scale and image resolution. 
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ABSTRAK 

PERBANDINGAN METODE DYNAMIC CELL SPREADING (DCS)  

DAN SPREAD SPECTRUM PADA STEGANOGRAFI 

BERBASIS APLIKASI WEB 

Oleh 

PITA UTARI NINGTYAS 

Keamanan merupakan hal yang terpenting dalam pengiriman suatu pesan rahasia. 

Dalam hal ini steganografi yang menyembunyikan pesan tersebut kedalam media 

gambar, sehingga menghasilkan keamanan dalam pengiriman pesan rahasia. 

Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan metode Dynamic Cell Spreading 

dan Spread Spectrum pada steganografi berbasis aplikasi 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 pengujian manipulasi brightness,contrast,cropping dengan 

menggunakan metode Spread Spectrum lebih baik dibandingkan metode Dynamic 

Cell Spreading. Metode Spread Spectrum pengembalian berkas paling banyak 

terhadap manipulasi perubahan brightness dan contrast pemotongan (cropping) 

stegoimage yang dilakukan pada area kanan dan bawah mempunyai resiko 

kehilangan data lebih kecil berdasarkan skala pemotongan dan resolusi gambar. 

 

Kata Kunci: Steganografi, Spread Spectrum, Dynamic Cell Spreading. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Keamanan dan kerahasiaan merupakan aspek penting dalam komunikasi data 

maupun informasi. Kerahasiaan merupakan suatu hal yang dibutuhkan ketika 

menginginkan agar hal yang dirahasiakan tidak diketahui oleh orang lain namun 

upaya merahasiakan sesuatu dengan sebaik mungkin tetap saja memiliki celah 

yang diketahui oleh orang lain untuk dapat mencuri atau mengetahui hal yang 

dirahasiakan tersebut. Oleh karena itu muncul berbagai upaya yang dilakukan 

untuk menyembunyikan hal yang dirahasiakan tersebut. 

 

Salah satu upaya dalam keamanan data adalah menyamarkan pesan pada media 

lain sebagai cover. Cover adalah tempat menyisipkan pesan dalam media lain 

sehingga selain pengirim dan penerima tidak mengetahui pesan yang dikirimkan. 

Teknik menyembunyikan pesan rahasia ini dikenal dengan istilah steganografi. 

 

Steganografi merupakan seni untuk menyembunyikan pesan rahasia kedalam 

pesan lainnya sedemikian rupa sehingga membuat orang lain tidak menyadari 

adanya sesuatu di dalam pesan tersebut. Kata Steganography berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu gabungan dari kata steganos (tersembunyi atau terselubung) dan 



2 
 

graphein (tulisan atau menulis), sehingga makna Steganography kurang lebih bisa 

diartikan sebagai menulis tulisan yang tersembunyi (Sellars, 2006). 

 

Steganografi memiliki macam-macam metode seperti metode Dynamic Cell 

Spreading (DCS) merupakan teknik penyembunyian yang unik dan teknik 

penyisipan yang lebih terstruktur dalam menerapkan konsep steganografi (Wijaya 

dan Prayudi,2004). Sedangkan metode Spread Spectrum memenuhi sebagian 

besar spesifikasi terutama kokoh terhadap serangan analisis statistik, karena 

informasi yang disembunyikan disebarkan dalam seluruh gambar tanpa mengganti 

properti statistik dari gambar yang disisipi informasi rahasia.(Vembrina,2006). 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menyisipkan pesan 

dalam cover object dengan metode Dynamic Cell Spreading (DCS) dan metode 

Spread Spectrum pada teknik steganografi, selanjutnya mencari tahu apa yang 

menjadi kelemahan dan kelebihan pada masing-masing metode. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar ruang lingkup yang dibahas dapat terarah dan tersusun dengan baik dan 

sesuai maka batasan masalah di dalam penelitian ini adalah : 

1.  Media yang digunakan sebagai cover penyembunyian data adalah gambar 

dengan format .jpg /.jpeg sebagai input format .png sebagai output. 

2. Aplikasi ini menggunakan teknik steganografi dengan metode berbasis 

web dengan Bahasa pemrograman PHP dengan metode Dynamic Cell 

Spreading (DCS) dan metode Spread Spectrum. 
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3. Aplikasi ini hanya dapat menyembunyikan data rahasia berupa berkas .txt. 

4. Kriteria  yang akan dibandingkan adalah ukuran file gambar yang belum 

disisipi berkas dengan file gambar yang sudah disisipi berkas,  brightness, 

contrast, pemotongan (crop). 

1.4  Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kelemahan dan kelebihan metode 

Dynamic Cell Spreading (DCS) dan metode Spread Spectrum. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah pengguna memahami kelebihan dan kelemahan 

anatara metode Dynamic Cell Spreading (DCS) dan metode Spread Spectrum 

dalam mengirim data yang berupa gambar. 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Steganografi 

 

Steganography (steganografi) merupakan seni untuk menyembunyikan pesan 

rahasia kedalam pesan lainnya sedemikian rupa sehingga membuat orang lain 

tidak menyadari adanya sesuatu di dalam pesan tersebut. Kata steganography 

berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari kata steganos (tersembunyi atau 

terselubung) dan graphein (tulisan atau menulis), sehingga makna steganography 

kurang lebih bisa diartikan sebagai menulis tulisan yang tersembunyi (Sellars, 

2006). 

 

Sejalan dengan perkembangan maka konsep awal steganografi diimplementasikan 

pula dalam dunia komputer, yang kemudian dikenal dengan istilah steganografi 

digital. Dalam hal ini, steganografi digital memiliki dua properti dasar yaitu media 

penampung (cover data atau data carrier) dan data digital yang akan disisipkan 

(secret data), dimana media penampung dan data digital yang akan disisipkan 

dapat berupa file multimedia (teks/dokumen, citra, audio maupun video). Terdapat 

dua tahapan umum dalam steganografi digital, yaitu proses embedding atau 

encoding (penyisipan) dan proses extracting atau decoding (pemekaran atau 

pengungkapan kembali (reveal)). Hasil yang didapat setelah proses embedding 



5 
 

atau encoding disebut stego object (apabila media penampung hanya berupa data 

citra maka disebut stego image) (Prayudi dan Kuncoro, 2005). 

 

Gambar 2.1Steganografi(PrayudidanKuncoro, 2005). 

 

Menurut Munir(2006) steganografi didefinisikan sebagai ilmu dan seni untuk 

menyembunyikan pesan rahasia (hiding message) sedemikian sehingga 

keberadaan(eksistensi) pesan tidak terdeteksi oleh indera manusia. Media yang 

digunakan umumnya merupakan suatu media yang berbeda dengan media 

pembawa informasi rahasia. Steganografi sebagai teknik penyamaran 

menggunakan media lain yang berbeda sehingga informasi rahasia dalam media 

tidak terlihat secara jelas (Munir, 2004). 

 

Salah satu metode steganografi yang umum digunakan saat ini yaitu informasi 

rahasia disembunyikan pada image dengan cara menyisipkannya pada bit rendah 

pada data pixel yang menyusun image tersebut. Seperti telah diketahui untuk 

image bitmap 24 bits maka setiap pixel(titik) pada image tersebut terdiri atas 

susunan tiga warna merah, hijau dan biru (RGB) yang masing-masing disusun 

oleh bilangan 8 bits dari 0 sampai 255 atau dengan format biner 00000000 sampai 

11111111. Dengan demikian pada setiap pixel image bitmap 24 bits dapat 

disisipkan 3 bits data (Neil dan Jajodia,1998). 
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2.2 Sejarah Steganografi 

Steganografi sudah dikenal sejak 440 SM. Herodotus(sejarawan Yunani) 

menyebutkan dua contoh steganografi di dalam kisah “Histories of Herodotus”. 

Kisah pertama, pada saat itu, penguasa Yunani kuno, Histiaeus sedang ditawan 

oleh Raja Darius di Susa. Histiaeus ingin mengirim pesan rahasia kepada 

menantunya, Aristagoras, di Miletus. Oleh karena itu, Histiaeus mencukur habis 

rambut budaknya dan menuliskan(tato) pesan rahasia yang ingin dikirim di kepala 

budak tersebut. Setelah rambut budak tumbuh cukup lebat, barulah budak tersebut 

dikirim ke Miletus untuk menyampaikan pesan. Kisah kedua, Demeratus 

mengirimkan peringatan akan serangan Yunani yang selanjutnya dengan 

menuliskan pesan tersebut di atas sebuah papan kayu dan melapisinya dengan 

lilin. Lembaran pesan akan ditutup dengan lilin, untuk melihat isi pesan, pihak 

penerima harus memanaskan lilin terlebih dahulu(Johnson dan Jojadia, 1998). 

 

Teknik steganografi juga sudah dikenal sejak 4000 tahun yang lalu di kota Menet 

Khufu, Mesir. Awalnya berupa penggunaan Hieroglyphic yakni menulis 

menggunakan karakter-karakter dalam bentuk gambar. Ahli tulis menggunakan 

tulisan Mesir kuno ini untuk menceritakan kehidupan majikannya. Tulisan Mesir 

kuno tersebut menjadi ide untuk membuat pesan rahasia saat ini. Oleh karena 

itulah, tulisan Mesir kuno yang menggunakan gambar dianggap sebagai 

steganografi pertama di dunia(Ariyus, 2006). 

Proses penyembunyian data kedalam media disebut penyisipan(embedding),  

sedangkan proses sebaliknya disebut ekstraksi. Secara umum proses tersebut 

ditunjukkan pada Gambar 2.2 
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Gambar 2.2 Proses penyisipan dan ekstraksi dalam steganografi(Ariyus, 2006) 

 

2.3  Teknik Steganografi 

Menurut Ariyus (2006), ada tujuh teknik dasar yang digunakan dalam 

steganografi, yaitu: 

a. Injection, merupakan suatu teknik menanamkan pesan rahasia secara 

 langsung ke suatu media. Teknik ini sering juga disebut embedding. 

b. Substitusi, data normal digantikan dengan data rahasia. Teknik ini 

dapat menurunkan kualitas media yang ditumpangi. 

c. Transform Domain, tehnik ini sangat efektif. 

d. Spread Spectrum, sebuah teknik pengtransmisian menggunakan  

pseudonoise code 

e. Statistical Method, teknik ini disebut juga skema steganographic 1 bit. 

f. Distortion, metode ini menciptakan perubahan atas benda yang 

ditumpangi oleh data rahasia. 

g. Cover Generation, metode ini lebih unik daripada metode lainnya 

karena cover object dipilih untuk menyembunyikan pesan.  
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2.4 Citra Digital 

 

Citra (image) adalah gambar pada bidang dua dimensi (dwimatra). Ditinjau dari 

sudut pandang matematis, citra merupakan fungsi kontinu dari intensitas cahaya 

pada bidang dwimatra. Sumber cahaya menerangi objek, objek memantulkan 

kembali sebagian dari berkas cahaya tersebut. Pantulan cahaya ini ditangkap oleh 

oleh alat-alat optik, misalnya mata pada manusia, kamera, pemindai (scanner), 

dan sebagainya, sehingga bayangan objek yang disebut citra tersebut terekam 

(Suhono dkk,2000). 

 

2.5 Histogram 

 

Histogram adalah diagram yang menunjukkan jumlah kemunculan nilai grey level 

(kecerahan) pada suatu citra, dimana sumbu-x dari diagram ini menggambarkan 

nilai grey level (kecerahan) dan sumbu-y mewakili jumlah kemunculan grey level 

(kecerahan) tertentu. Ada 4 tipedasarcitra yang dapatdigambarkandengan 

histogram yaitu (Hermawati, 2013) : 

 Citra gelap: histogram cenderungkesebelahkiri 

 Citra terang: histogram cenderungkesebelahkanan 

 Citra low contrast: histogram mengumpuldisuatutempat 

 Citra high contrast: histogram meratadisemuatempat 

 

Histogram padacitra digital disajikanpadaGambar 2.3. 
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Gambar 2.3TipeDasarHistogram(Hermawati, 2013). 
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2.6Format File 

Hampir semua file digital yang dapat digunakan dalam proses steganografi, tetapi 

format yang lebih cocok adalah format file dengan tingkat redudansi yang tinggi. 

Redudansi dapat diartikan sebagai bit dari objek yang memberikan selang yang 

jauh lebih besar dari yang diperlukan untuk menggunakan dan menampilkan 

objek. Data dengan tingkat redudansi yang sudah dikenal baik yaitu gambar dan 

file audio. 

 

2.6.1 Bitmap 

Bitmap adalah representasi dari citra grafis yang terdiri dari susunan titik yang 

tersimpan di memori komputer. Dikembangkan oleh Microsoft dan nilai setiap 

titik diawali oleh satu bit data untuk gambar hitam putih, atau lebih bagi gambar 

berwarna. Kerapatan titik-titik tersebut dinamakan resolusi, yang menunjukkan 

seberapa tajam gambar ini ditampilkan, ditunjukkan dengan jumlah baris dan 

kolom, contohnya 1024x768. Kelemahan dari citra bitmap adalah tidak dapat 

memperbesar atau memperkecil ukuran resolusinya. Resolusinya bergantung pada 

citra aslinya. Ukuran filenya juga relative besar, karena tersimpan dalam pixel. 

Selain itu citra bitmap apabila dilakukan proses kompresi kualitas citranya akan 

mengalami penurunan. 

 

 

 

 

 



11 
 

2.6.2.Joint Photographic Group Experts (JPEG) 

JPEG Adalah standar kompresi file yang dikembangkan oleh Group Joint 

Photographic Experts menggunakan kombinasi DCT dan pengkodean Huffman 

untuk mengkompresikan suatu file citra. JPEG adalah suatu algoritma kompresi 

yang bersifat lossy, (yang berarti kualitas citranya agak kurang bagus). JPEG 

adalah teknik kompresi grafis high color bit-mapped. Merupakan teknik dan 

standar universal untuk kompresi dan dekompresi citra tidak bergerak untuk 

digunakan pada kamera digital dan sistem pencitraan menggunakan komputer 

yang dikembangkan oleh Joint Photographic Experts Group. 

 

2.6.3 Graphics Interchange Format (GIF) 

Format GIF itu baik digunakan untuk website. Kombinasi warna yg tersedia 

sebanyak 256 warna. Jumlah kombinasi ini cukup membuatnya dipakai bagi 

keperluan grafis apapun, tentu saja degan pengecualian keperluan photografi. Kita 

bisa memakainya sebagai icon, favicon, logo, line grafis, ataupun imageimage 

tombol. GIF juga bisa dianimasikan. 

 

2.6.4 Portable Network Graphics (PNG) 

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. 
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2.7Spread Spectrum 

Vembrina (2006) menyatakan bahwa pada ”Spread Spectrum Steganografi” yang 

membahas tentang steganografi dengan metode spread spectrum, yaitu 

mengungkapkan tentang kelebihan metode spread spektrum dibandingkan dengan 

metode lainnya walaupun metode spread spectrum bukan merupakan metode 

yang paling ideal. Namun dalam penelitiannya, dinyatakan bahwa metode 

spreadspectrum dapat menjawab kebutuhan akan steganografi dan watermarking 

yang tangguh terhadap berbagai macam serangan. 

Putranto (2009) melakukan penelitian tentang yang steganografi melalui media 

gambar dan dalam penelitiannya dibatasi pada file gambar .bmp. 

Spread spectrum merupakan bagian dari teknik dalam ranah transform. Teknik 

pentransmisian dengan menggunakan pseudo-noise code, yang independen 

terhadap data informasi,sebagai modulator bentuk gelombang untuk menyebarkan 

energi sinyal dalam sebuah jalur komunikasi (bandwidth) yang lebih besar 

daripada sinyal jalur komunikasi informasi. Oleh penerima, sinyal dikumpulkan 

kembali menggunakan replika pseudo-noise code tersinkronisasi. 

Berdasarkan definisi, dapat dikatakan bahwa steganografi menggunakan metode 

spread spectrum memperlakukan cover-object baik sebagai derau(noise) ataupun 

sebagai usaha untuk menambahkan derau semu(pseudo-noise) ke dalam cover-

object.  
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2.8Dynamic Cell Spreading 

Teknik Dynamic Cell Spreading (DCS) merupakan steganografi dengan 

menggunakan model proteksi terhadap deteksi yang dikembangkan oleh Holger 

Ohmacht dengan konsep dasar yaitu menyembunyikan file pesan(semua data 

elektronik) kedalam media gambar(JPEG). Penyembunyian pesan dilakukan 

dengan cara menyisipkan pada bit rendah LSB  dari data pixel yang menyusun file 

tersebut menggunakan buffer memori sebagai media penyimpan sementara. 

Dalam proses penggabungan(stego) antara file gambar dengan teks, untuk file 

bitmap 24 bit maka setiap pixel(titik) pada gambar akan terdiri dari susunan tiga 

warna, merah(Red), hijau(Green) dan biru(Blue) yang dikenal dengan RGB yang 

masing-masing disusun oleh bilangan 8 bit (byte) dari 0 sampai 255 atau dengan 

format biner 00000000 sampai 11111111 (Sejati,2010). 

Dengan demikian pada setiap pixel file bitmap 24 bit dapat menyisipkan 3 bit 

data. Contohnya huruf A dapat kita sisipkan dalam 3 pixel, misalnya data raster 

original adalah sebagai berikut: 

(00100111 11101001 11001000) 

(00100111 11001000 11101001) 

(11001001 00100111 11101001) 

Proses penggabungan file gambar dengan data elektronik hampir sama tetapi lebih 

kompleks karena membutuhkan media memori sebagai perantara untuk 

menghitung jumlah keseluruhan bit yang terdapat didalam file gambar maupun di 
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dalam data elektronik yang akan di-embedding sehingga memudahkan proses 

embedding itu sendiri. 

Proses embedding dalam teknik DCS mempunyai beberapa tahapan proses yaitu: 

a. Membuat registry address untuk mempersiapkan tempat penyimpan 

memori sementara guna proses dalam penghitungan LSB(Least Significant 

Bit) pada gambar maupun data yang akan digabungkan(embed). 

b. Konversi JPEG ke dalam bitmap dalam arti format kompresi gambar 

dirubah agar mempermudah dalam penghitungan dan penempatan data 

c. Mengkalkulasikan jarak antar bit yang ada pada file gambar agar 

mempermudah penghitungan dan penyisipan bit data yang akan 

dimasukkan 

d. Mengalokasikan memori untuk menampung bit gambar pada saat proses 

steganografi akan dijalankan 

e. Mengcopy bitmap ke dalam buffer memori 

f. Mendapatkan ukuran input byte file yaitu sama dengan proses pada 

gambar yang dimana untuk mengetahui besar dari data yang akan 

digabungkan ke dalam gambar 

g. Mengcopy buffer memori ke bentuk bitmap mengubah kembali dari 

memori menjadi file gambar. 
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2.9PHP (Hypertext  Preprocessor) 

PHP adalah bahasa pemrograman yang berfungsi untuk membuat website dinamis 

dan aplikasi web. PHP berbeda dengan HTML,HTML hanya bisa menampilkan 

konten statis, sedangkan PHP dapat menampilkan konten yang dinamis dari 

sebuah website. PHP adalah bahasa scripting, bukan bahasa tag based seperti 

HTML. PHP termasuk bahasa yang cross-platform, artinya PHP dapat berjalan 

pada sistem operasi yang berbeda-beda (Windows, Linux, ataupun Mac). 

 

Program PHP ditulis dalam file plain text (teks biasa) dan ditandai dengan akhiran 

”.php”. PHP ditulis oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada awalnya PHP 

hanya digunakan oleh Ramsus sebagai pencatat jumlah pengunjung pada website 

pribadinya. Karena itu PHP dinamakan juga Personal Home Page (PHP) 

Tools.Akan tetapi, karena perkembangannya yang cukup disukai maka Ramsus 

merilis bahasa PHP tersebut ke publik dengan lisensi open source. Kemudian 

pada tahun 1997, PHP dikembangkan kembali oleh perusahaan Zend menjadi 

lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Pada juni 1998, Zend merilis PHP 3.0 

dan mengganti singkatan PHP menjadi akronim berulang PHP Hypertext 

Preprocessor.  

 

PHP adalah produk open source yang dapat dipakai secara gratis tanpa harus 

membeli. PHP membutuhkan web server untuk memproses file-file PHP dan 

mengirimkan hasil pemrosesan untuk ditampilkan di Browser client. Oleh karena 

itu, PHP termasuk server-side scripting yaitu script yang diproses di sisi server. 

Web server sendiri adalah software yang diinstal pada komputer lokal ataupun 

komputer lain yang berada di jaringan intranet/internet yang berfungsi untuk 
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melayani permintaan-permintaan web dari client. Sintak PHP diawali dengan tag 

<?, kemudian diakhiri dengan tag ?>. Aturanpenulisan yang akan ditampilkan 

dalam server dapat menggunakan print atau echo(Yuliano, 2009). 

 

2.10Perancangan 

 

Perancangan adalah analisis sistem, persiapan untuk merancang dan implementasi 

agar dapat menyelesaikan apa yang harus diselesaikan serta mengkonfigurasi 

komponen-komponen perangkat lunak ke perangkat keras. Menurut Nugroho 

(2004) perancangan adalah strategi untuk memecahkan masalah dan 

mengembangkan solusi terbaik bagi permasalahan itu. 

 

2.11MetodePengembanganSistemWaterfall 

 

Metodepengembangansistemwaterfall adalahpendekatan SDLC yang 

penyelesaianproyeknyadiselesaikandengantahapan-tahapan yang berurutan.Tahap-

tahappadametodewaterfall adalahperencanaansistem, analisiskebutuhan, 

desaindanimplementasi (Satzinger. et al, 2010). 

Tahapan-tahapandalammetodepengembangansistemwaterfall 

disajikanpadaGambar 2.4. 

Gambar 2.4Waterfall(Satzinger et al, 2010). 
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2.12Unified Modeling Language (UML) 

Unified Modeling Language (UML) adalah notasi yang lengkap untuk 

membuat visualisasi model suatu sistem. Sistem berisi informasi dan fungsi, tetapi 

yang secara normal digunakan untuk memodelkan sistem komputer. Keuntungan 

menggunakan Unified Modeling Language (UML), adalah sebagai berikut. 

1. Software terdesain dan terdokumentasi secara professional sebelum dibuat. 

2. Desain yang dibuat terlebih dahulu membuat reusable code dapat dikode 

dengan tingkat efisiensi yang tinggi. 

3. ‘Lubang’ dapat ditemukan saat penggambaran desain. 

4. Dengan membuat UML dapat melihat gambaran besar dari suatu software. 

UML menjanjikan akan menghasilkan  hasil dengan biaya rendah, software 

lebih efisien, lebih dapat dipercaya, dan hubungan antar bagian yang terlibat 

menjadi lebih baik (Sugiarti, 2013). 

 

 UML merupakan sintaks umum untuk membuat model logika dari suatu 

sistem dan digunakan untuk menggambarkan sistem agar dapat dipahami selama 

fase analisis dan desain. UML biasanya disajikan dalam bentuk diagram atau 

gambar yang meliputi class beserta atribut dan operasinya, serta hunbungan antar 

class yang meliputi inheritance, association dan komposisi. UML terdiri dari 

banyak diagram, antara lain use case, activity diagram, sequence diagram, dan 

class diagram. 
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2.12.1 Use Case Diagram 

 Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 

yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau 

lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case 

digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem 

informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Simbol-

simbol yang digunakan pada use case diagram ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1. Simbol-simbol pada use case diagram 

Nama Simbol Deskripsi 

Use Case 

 

Fungsionalitas yang disediakan 

sistem sebagai unit-unit yang saling 

bertukar pesan antar unit atau aktor, 

biasanya dinyatakan dengan 

menggunakan kata kerja di awal di 

frase nama Use Case. 

Aktor 

 

Orang atau Aktor hanya memberikan 

informasi kesistem, aktor hanya 

menerima informasi dari sistem, 

aktor memberikan dan menerima 

informasi kedaan dari sistem. 

Asosiasi 

 

 

Asosiasi merupakan hubungan statis 

antar elemen yang menggambarkan 

elemen yang memiliki atribut berupa 

elemen lain, atau elemen yang harus 

mengetahui eksistensi elemen lain.   

Ekstensi 

 

Arah panah mengarah pada use case 

yang ditambahkan, biasanya use case 

yang menjadi extend-nya merupakan 

jenis yang sama dengan use case 
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yang menjadi induknya. 

Generalisasi 

 

Hubungan generalisasi dan 

spesialisasi (umum-khusus) antara 

dua buah use case dimana fungsi 

yang satu adalah fungsi yang lebih 

umum dari yang lainnya, misalnya: 

arah panah mengarah pada use case 

yang menjadi generalisasinya 

(umum). Generalisasi merupakan 

hubungan hirarkis antara elemen. 

Elemen dapat mewarisi semua 

atribut dan metode elemen asalnya 

dan menambah fungsionalitas baru. 

Include 

 

<<include>> 

 

Relasi use case tambahan ke sebuah 

use case yang ditambahkan 

memerlukan use case ini untuk 

menjalankan fungsinya atau sebagai 

syarat. 

 

2.12.2 Activity Diagram 

 Activity diagram menggambarkan rangkaian alir aktivitas dalam sistem yang 

dirancang, digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu 

operasi sehingga dapat juga digunakan untuk aktivitas lainnya seperti use case 

atau interaksi. Activity diagram berupa flow chart yang digunakan untuk 

memperlihatkan alir kerja dari sistem (Sugiarti, 2013). 

 Activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari 

sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Hal 

yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan 
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aktivitas sistem yang dapat dilakukan oleh sistem. Simbol-simbol yang digunakan 

pada activity diagram ditunjukkan pada Tabel 2.2 

 

Tabel 2.2 Simbol-simbol pada activity diagram 

Nama Simbol Deskripsi 

Status Awal 

 

Sebuah aktivitas sistem 

memiliki sebuah status awal. 

Aktivitas 

 

Aktivitas yang dilakukan 

sistem biasanya diawali dengan 

kata kerja. 

percabangan/decision 

 

Asosiasi percabangan dimana 

jika ada pilihan aktivitas lebih 

dari satu. 

Penggabungan / join 

 
 

Asosiasi penggabungan dimana 

lebih dari satu aktivitas 

digabungkan menjadi satu. 

Status akhir 

 

Sebuah diagram aktivitas 

memiliki sebuah status 

akhiryang dilakukan sistem, 

Swimlane 

 

Memisahkan organisasi bisnis 

yang bertanggung jawab 

terhadap aktivitas yang terjadi. 

 

 

2.12.3 Sequence Diagram 

 Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 

sekitar sequence termasuk pengguna, display,dan sebagainya berupa message 

yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri antara dimensi 

vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). Sequence 
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diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-

langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan 

output tertentu (Sugiarti, 2013). Simbol-simbol yang digunakan pada sequence 

diagram ditunjukkan pada Tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3. Simbol-simbol pada sequence diagram 

Nama Simbol Deskripsi 

Aktor 

 

Orang, proses, atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi 

yang akan dibuat di luar sistem 

informasi yang akan dibuat itu sendiri. 

Lifeline 
 

 

Menyatakan kehidupan suatu objek, 

untuk menggambarkan kelas dan 

objek. 

Objek message 

 

Menyatakan objek yang berinteraksi 

(pesan). 

Waktu Aktif  

 

Menyatakan objek dalam keadaan aktif 

dan berinteraksi, semua yang 

terhubung dengan waktu aktif. 

Pesan tipe 

create 
 

Menyatakan suatu objek membuat 

objek yang lain, arah panah mengarah 

pada objek yang dibuat. 

Pesan tipe call 

 

 

Menyatakan suatu objek memanggil 

operasi/metode yang ada pada objek 

lain atau dirinya sendiri, sesuai dengan 

kelas objek yang berinteraksi. 
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Pesan tipe 

return 

 

 

Menyatakan bahwa suatu objek yang 

telah menjalankan suatu operasi atau 

metode menghasilkan suatu kembalian 

ke objek tertentu, arah panah 

mengarah pada objek yang menerima 

kembalian. 

 

 

2.12.4 Class Diagram  

Diagram kelas atau Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki 

apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Diagram class mendefinisikan 

jenis-jenis objek dalam sistem dan berbagai hubungan statis yang terdapat diantara 

mereka(Sugiarti, 2013).Simbol-simbol pada class diagram akan dijelaskan pada 

Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Simbol-simbol pada class diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1  Generalization 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan 

struktur data dari objek yang ada di 

atasnya objek induk (ancestor). 

2  
Nary 

Association 

Upaya untuk menghindari asosiasi 

dengan lebih dari 2 objek. 

3  Class 

Himpunan dari objek-objek yang 

berbagi atribut serta operasi yang 

sama. 
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4  Collaboration 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu actor 

5  Realization 
Operasi yang benar-benar dilakukan 

oleh suatu objek. 

6  Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang 

terjadi pada suatu elemen mandiri 

(independent) akan mempegaruhi 

elemen yang bergantung padanya 

elemen yang tidak mandiri 

7  Association 
Apa yang menghubungkan antara 

objek satu dengan objek lainnya 

 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung, Waktu penelitian dilakukan pada 

semester ganjil tahun ajaran 2015-2016 

3.2 Perangkat 

Perangkat keras yang digunakan pada penelitian implementasi teknik steganografi 

menggunakan metode Dynamic Cell Spreading(DCS) dengan metode Spread 

Spectrum adalah satu unit laptop dengan spesifikasi sebagai berikut: 

 Processor: AMD E1-2100 APU with Radeon(TM) HD Graphics 1,00GHz 

 Memory: 2,00 GB RAM. 

Perangkat lunak yang digunakan penelitian adalah sebagai berikut : 

 Windows 8.1 Pro. 

 Star UML 

 Notepad++. 

 XAMPP versi 1.8.0 

 Google Chrome(Browser)  
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3. 3 Metode Pengembangan Sistem 

 

Metode pengembangan sistem yang digunakan peneliti adalah metode waterfall. 

Tahap-tahap pada metode waterfall adalah perencanaan sistem, analisis 

kebutuhan,desain dan implementasi. Tahap penelitian dan pengembangan sistem 

disajikan pada Gambar 3.1. 

Perancangan Sistem

Analisis Kebutuhan

Desain

Ekstraksi

Masukkan Gambar
Memasukkan Gambar 

(.JPG/.JPEG)

Penyisipan

Memasukkan Berkas (txt)

Proses Penyisipan 

berkas(DCS/Spread 

Spectrum)

Proses Ekstraksi Gambar (DCS/

Spread Spectrum)

Berkas

Steago Image (.Png)

Testing

Pembuatan Laporan

Impelemntasi

Gambar 3.1 Tahap Penelitian dan Pengembangan Sistem 
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3.4 Perencanaan Sistem 

 

Tahap awal yaitu pendefinisian masalah yang akan diselesaikan dari sistem yang 

akan dibangun yaitu bagaimana mengirimkan berkas rahasia dengan aman tanpa 

terlihat mencurigakan bagi orang lain yang tidak berkepentingan dengan berkas 

tersebut. Dari masalah tersebut maka akan dibangun suatu sistem penyisipan 

berkas dengan bantuan media gambar sebagai cover atau disebut teknik 

steganografi dengan metode Dynamic Cell Spreading(DCS) dengan metode 

Spread Spectrum. 

 

3.5 Analisis Kebutuhan 

Terdapat analisis kebutuhan yang digunakan dalam pengembangan system ini 

yaitu berupa perangkat keras laptop berserta spesifikasi sebagai berikut :processor 

Processor: AMD E1-2100 APU with Radeon (TM) HD Graphics 1,00GHz 

Memory: 2,00 GB RAM, serta perangkat lunak atau software yaitu windows 8.1 

Pro, Star UML, notepad++, XAMPP versi 1.8.0, google chrome (Browser). 

 

3.6  Desain 

 

Proses desain yaitu proses alur kerja sistem, tahap-tahap pengerjaan sistem serta  

tahap-tahap berjalannya sistem dengan baik. Berikut adalah penjabaran dari 

tahap-tahap tersebut disajikan dalam bentuk diagram serta rancangan antarmuka 

sistem. 
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3.7 Diagram Sistem 

3.7.1 Use Case Diagram. 

Use Case diagram berikut ini menjelaskan bagaimana pengguna menggunakan 

sistem. Pengguna yang terdapat didalam sistem teknik steganografi . pengguna 

dapat mengakses metode DCS, mengakses metode Spread Spectrum serta 

mengakses menu Perbandingan. Use Case diagram disajikan pada Gambar 3.2. 

 
 

Gambar 3.2. Use Case Diagram 
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3.7.2 Activity Diagram. 

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan aliran kerja (workflow) dari 

kejadian use case sistem. Gambar 3.3 dan Gambar 3.4 adalah diagram aktivitas 

yang berhubungan dengan aliran kejadian untuk use case system teknik 

steganografi dengan metode metode Dynamic Cell Spreading (DCS) dengan 

metode Spread Spectrum. 

  

3.7.2.1 Activity Diagram Akses Menu DCS 

Pada activity diagram dimulai dengan menjalankan sistem kemudian pengguna 

memasukkan gambar sebagai media penampung sedangkan sistem menampilkan 

informasi untuk memasukan gambar. Begitu juga dengan proses pemasukan 

berkas yang dimulai dengan memasukkan berkas dan sistem menampilkan 

informasi memasukkan berkas serta setelah semua proses selesai maka sistem 

memproses gambar dan berkas tersebut dengan teknik steganografi menggunakan 

metode Dynamic Cell Spreading (DCS)  pengguna mendapatkan gambar (stego 

image). Proses ini disajikan pada Gambar 3.3.  
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Gambar 3.3 Activity Diagram Akses Menu DCS 

3.7.2.2 Activity Diagram Akses Menu Spread Spectrum 

Pada activity diagram dimulai dengan menjalankan sistem kemudian pengguna 

memasukkan gambar sebagai media penampung sedangkan sistem menampilkan 

informasi untuk memasukan gambar. Begitu juga dengan proses pemasukan 

berkas yang dimulai dengan memasukkan berkas dan sistem menampilkan 

informasi memasukkan berkas serta setelah semua proses selesai maka sistem 

memproses gambar dan berkas tersebut dengan teknik steganografi menggunakan 

metode Spread Spectrum. Terakhir pengguna mendapatkan gambar (stego image). 

Proses ini disajikan pada  Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4. Activity Diagram Akses Menu Spread Spectrum 

 

3.7.2.3 Activity Diagram Akses Menu Perbandingan 

Pada activity diagram pengguna dimulai dengan menjalankan sistem kemudian 

memasukkan gambar (stego image) kedalam sistem dengan sistem menampilkan 

informasi untuk memasukkan gambar. Proses selanjutnya yaitu proses ekstraksi 

dari gambar tersebut dengan teknik steganografi menggunakan metode Dynamic 

Cell Spreading (DCS) dengan metode Spread Spectrum, terakhir pengguna 

mendapatkan berkas rahasia sebagai hasil ekstraksi. Proses ini disajikan pada 

Gambar 3.5.  
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Gambar 3.5 Activity Diagram Akses Menu Pengguna 

 

3.7.3 Sequence Diagram. 

Sequence diagram digunakan untuk menunjukkan aliran fungsionalitas dalam use 

case. Pada system ini terdapat 2 bagian sequence diagram yaitu diagram untuk 

pengguna, sesuai dengan use case diagram yang telah digambarkan.  
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3.7.3.1 Sequence Diagram Akses Menu DCS 

 

 

Gambar 3.6 Sequence Diagram Akses Menu DCS 

 

Dari Gambar 3.6 dijelaskan bahwa terdapat 2 proses yaitu proses memasukkan 

gambar sebagai media penampung dan memasukkan berkas sebagai media yang 

akan disisipkan. Pada system terdapat verifikasi gambar berjenis file (.jpg/.jpeg) 

dan berkas berjenis file (.txt). Setelah semua terpenuhi maka proses penyisipan 

berkas dilakukan sehingga ada akhirnya didapatkan gambar (stego image). 
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3.7.3.2 Sequence Diagram Akses Menu Spread Spectrum 

 

Gambar 3.7 Sequence Diagram Akses Menu Spread Spectrum 

 

 

Dari Gambar 3.7 dijelaskan bahwa terdapat proses pemasukan gambar (stego 

image) kedalam sistem kemudian dilakukan verifikasi gambar berjenis file (.png). 

Selanjutnya dilakukan proses ekstraksi gambar dan pada akhirnya diterima 

kembali berkas yang telah disisipi sebelumnya. 
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3.7.3.3 Sequence Diagram Akses Menu Perbandingan 

 

 

Gambar 3.8 Sequence Diagram Akses Menu Perbandingan 

 

Dari Gambar 3.8 dijelaskan bahwa terdapat akses menu Perbandingan dimana 

menampilkan dua hasil metode Dynamic Cell Spreading (DCS) dan Metode 

Spread Spectrum  

 

 

3.8 Rancangan Antarmuka 

Perancangan antarmuka implementasi teknik steganografi menggunakan metode 

Dynamic Cell Spreading (DCS) dan Spread Spectrum ini dirancang dengan 

tampilan yang user friendly, sehingga diharapkan dapat mempermudah pengguna 

dalam menggunakan sistem ini. Berikut rancangan antarmuka sistem. 
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3.8.1 Tampilan Beranda 

Tampilan beranda merupakan tampilan awal aplikasi steganografi dengan 

metode DCS dan Spread Spectrum pada Gambar 3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Tampilan Beranda 

 

 

3.8.2 Tampilan Menu DCS 

Tampilan menu DCS merupakan tampilan menyisipkan gambar (.jpg) dan teks 

(.txt) pada Gambar 3.9. 
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Aplikasi Steganografi DCS dan Spread Spectrum 

Nama Peneliti 

Motto Peneliti 
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                                                  Gambar 3.9. Tampilan Menu DCS 

 

3.8.3 Tampilan  Menu Spread Spectrum 

Tampilan menu Spread Spectrum merupakan tampilan menyisipkan gambar (.jpg) 

dan teks (.txt) pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10. Tampilan Menu Spread Spectrum  

 

 

3.8.4 Tampilan Menu Perbandingan 

Tampilan menu Perbandingan merupakan tampilan  gambar (.jpg) dan gambar 

(png) serta isi teks pada Gambar 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Encrypting  

 

      

Extracting 

 

Lihat  Hasil 

Spread 

Spectrum 

Perbandingan DCS 

Spread Spectrum 

Unggah Cover Image (.jpg) 

Unggah Teks (.txt) 

Browse 

Browse 

Mulai Proses Enkripsi 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Skema Pengujian 

 

 

 

Gambar 3.11. Tampilan Menu Perbandingan  

 

 

3.9 Skema Pengujian 

 

Skema Pengujian yaitu menerjemahkan teori teknik steganografi menggunakan 

metode Dynamic Cell Spreading (DCS) dengan metode Spread Spectrum dalam 

melakukan proses penyisipan berkas dengan format file (.txt) sebagai berkas yang 

akan disisipi, media gambar dengan format file (.jpg /.jpeg) sebagai media 

penampung dan melakukan ekstraksi berkas dengan memasukan stego image hasil 

proses penyisipan untuk mendapatkan kembali berkas yang disisipi kedalam 

bentuk kode-kode program berbasis web (PHP). 

 

 

Spread Spectrum DCS Perbandingan 
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Original Hasil 

Gambar 
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Gambar 
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Spread Spectrum 

Original 
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3.10 Tahap-Tahap Penyisipan Berkas 

 

1. Input file gambar. 

Input file gambar adalah proses pemilihan gambar yang akan 

dijadikan cover, yang digunakan untuk media tempat berkas akan 

disisipi. Proses input file gambar dengan cara meng-upload file 

tersebut kedalam sistem. 

2. Verifikasi file gambar, harus berformat (.jpeg/.jpg). 

File gambar yang digunakan pada proses encrypting adalah gambar 

yang berformat (.jpg/.jpeg) karena jenis format  

tersebut merupakan jenis format file gambar yang sering digunakan. 

3. Input berkas. 

Input berkas adalah proses pemilihan berkas rahasia yang disisipkan 

pada media gambar dengan format (.jpg/.jpeg). Proses input berkas 

dengan cara meng-upload file tersebut kedalam sistem. 

4. Verifikasi berkas, harus berformat (.txt). 

File berkas yang digunakan pada proses encrypting adalah berkas 

yang berformat (.txt) karena jenis format tersebut merupakan jenis 

format berkas dengan ukuran data kecil dan tidak memerlukan waktu 

yang lama dalam pemrosesan data steganografi. 

5. Proses Steganografi. 

Proses metode Dynamic Cell Spreading(DCS) dengan metode Spread 

Spectrum berjalan pada tahap penyisipan berkas (.txt). 

6. Selesai. 
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Setelah melalui tahap-tahap output dari sistem ini adalah stego image 

berupa gambar berformat (.png) karena format tersebut baik dalam 

akurasi penyimpanan data (losseless) 

 

3.11 Tahap-Tahap Pengembalian Berkas 

 

1. Input file gambar. 

Input file gambar adalah proses pemilihan gambar yang telah 

dijadikan cover pada proses encrpting atau stego object. Proses input 

file gambar dengan cara meng-upload file tersebut kedalam sistem. 

2. Verifikasi file gambar, harus berformat (.png). 

File gambar yang digunakan pada proses decode adalah gambar yang 

berformat (.png) karena format tersebut baik dalam akurasi 

penyimpanan data (losseless) 

3. Proses Steganografi.  

Proses metode Dynamic Cell Spreading(DCS) dengan metode Spread 

Spectrum pada tahap pengembalian berkas (.txt). 

4. Selesai. 

Pesan rahasia berhasil disembunyikan. Output dari proses ini adalah 

berkas berformat (.txt). 

 

 

3.12 Testing (Pengujian) 

 

Tahap testing atau pengujian adalah tahap untuk memastikan seluruh kebutuhan 

yang telah diimplementasikan serta mengidentifikasi kekurangan pada sistem. 

Pada pengujian sistem terdapat rencana pengujian atau sekenario pengujian yaitu : 
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1. Pengujian terhadap gambar berjenis file (.jpg/.jpeg) sebagai input dan gambar 

berjenis file (.png) sebagai output. 

Proses ini untuk membuktikan bahwa gambar berjenis file (.jpg/.jpeg) sebagai 

input dan gambar berjenis file (.png) sebagai output adalah jenis file yang 

baik dalam teknik steganografi menggunakan metode Dynamic Cell 

Spreading(DCS) dengan metode Spread Spectrum. 

2. Pengujian terhadap perubahan brightness dan contrast. 

Proses ini untuk membuktikan bahwa perubahan brightness dan contrast pada 

stego image mempengaruhi berkas yang telah disisipi. 

3. Pengujian terhadap pemotongan gambar pada hasil proses penyisipan (stego 

image). 

Proses ini untuk membuktikan bahwa melakukan pemotongan gambar pada 

stego image mempengaruhi berkas yang telah disisipi.  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. 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. 

2. Tidak terlihat perbedaan yang signifikan pada gambar karena penggunaan 

format file gambar (.jpg) sebagai input dan format file gambar (.png) 

sebagai output. Dengan demikian kedua format file tersebut baik 

digunakan untuk teknik steganografi. 

3. Pada proses pemotongan gambar juga harus dilakukan pada bagian kanan 

gambar dan bagian bawah gambar untuk dapat mengembalikan tulisan 

pada berkas secara utuh, dengan catatan pemotongan gambar harus 

memperhitungkan ukuran gambar sehingga tulisan di dalam berkas yang 

disisipkan tidak terpotong dan dapat kembali secara utuh. 

4. Pengujian manipulasi brightness, contrast, cropping dengan menggunakan 

metode Spread Spectrum lebih baik dalam hal ketahanan setelah 

dimanipulasi baik brightness, contrast, cropping. 
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5. Metode Spread Spectrum lebih baik, jika pihak lain  tidak mengerti 

tentang teknik untuk melakukan steganalis. 

6. Metode Dynamic Cell Spreading akan lebih baik digunakan jika pihak lain 

mengerti tentang steganografi karena pesan-pesan disisipkan dalam tiap 

pixel secara acak. 

7. Pertambahan ukuran pada masing-masing metode tergantung kombinasi 

warna yang digunakan, gambar dengan dominan hitam akan memiliki 

ukuran gambar lebih besar sedangkan gambar dengan kombinasi warna 

dominan putih akan memiliki pertambahan ukuran gambae yang lebih 

sedikit karena tiap pixelnya didominasi nilai RGB yang lebih kecil. 

 

 

5.2  Saran 

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dalam pengembangan sistem selanjutnya dapat menambahkan tingkat 

keamanan dari sistem, sehingga data yang diproses dalam sistem dapat 

lebih terjaga dengan baik. 

2. Dalam pengembangan sistem selanjutnya media penampung berupa 

gambar dapat disisipi data selain berkas seperti gambar, suara, video dan-

lain-lain. 

3. Implementasi teknik steganografi dapat dikembangkan serta ditambahkan 

dengan metode pemrograman yang lain sehingga penyisipan berkas dan 

ekstraksi pesan dapat sepenuhnya tahan terhadap proses manipulasi 

gambar. 
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