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Abstrak
Steganografi merupakan teknik menyembunyikan pesan rahasia pada media tertentu, seperti image, audio dan
video sehingga tidak terlihat secara kasat mata. Pada penelitian ini, diterapkan metode steganografi BPCS (Bit
Plane Complexity Segmentation) dan citra digital sebagai media penampung pesan. Pada metode BPCS, pesan
rahasia disisipkan pada daerah bit plane yang mengandung derau (noise). Metode ini memanfaatkan karakteristik
penglihatan manusia yang tidak dapat melihat perubahan pola biner yang terjadi pada gambar. Pada penelitian
ini cover image yang digunakan adalah citra dengan format PNG dan BMP. Proses pengujian dilakukan dengan
menyisipkan file pesan ke dalam beberapa jenis cover image menggunakan aplikasi steganografi yang telah
dibangun. Pesan yang disisipkan berupa teks dan file berformat .docx dan .xlsx. Hasil pengujian menghasilkan
citra tersisipi (stego image) dengan nilai rata-rata PSNR sebesar 6,69 dB. Sementara itu, rata-rata penyisipan
sebesar 13, 69% dari total kapasitas penyisipan. Penerapan teknik steganografi bermanfaat untuk
menyembunyikan pesan rahasia pada suatu media tanpa terdeteksi oleh indera penglihatan manusia secara
mudah.
Kata kunci: steganografi, bit plane complexity segmentation, citra digital
Abstract
Steganography is a technique hides the secret message on certain media, such as images, audio and video that
are not visible to the human eye. In this study, we applied BPCS (Bit Plane Complexity Segmentation) methods
and digital image as cover media. In the BPCS method, secret messages embedded in the bit plane area that
containing noise. This method utilizes the characteristics of human vision that can not see the changes of binary
pattern in the image. In this study we used the PNG and BMP formats as cover image. The testing process is done
by embedding text or file into some kind of cover image using steganography applications that have been built.
The file formats of embedded message are .docx and .xlsx. The test results provide stego image with an average
PSNR value is 6.69 dB. Meanwhile, the average insertion amounted to 13.69% of the total capacity of insertion.
Application of steganography is useful to hide secret messages on a medium without being detected by the human
senses of sight easily.
1. PENDAHULUAN
Kata steganografi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu “steganos” yang berarti tersembunyi atau terselubung
dan “graphein” yang berarti menulis. Sehingga kata steganografi dapat diartikan sebagai tulisan yang tersembunyi.
Saat ini, steganografi diartikan sebagai sebuah ilmu untuk menyembunyikan pesan pada media tertentu.
Steganografi sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu [1]. Tulisan bangsa Mesir kuno yang dikenal dengan
tulisan hieroglyphic dianggap sebagai penerapan pertama dari konsep steganografi. Tulisan tersebut terdiri dari
simbol-simbol yang memiliki arti tertentu. Selanjutnya, steganografi berkembang dari masa ke masa [2] hingga
masa digital seperti saat ini.
Steganografi membutuhkan dua aspek yaitu media penyimpanan dan informasi rahasia yang akan disembunyikan.
Metode steganografi sangat berguna jika digunakan pada steganografi komputer karena format file digital yang
dapat dijadikan media untuk menyembunyikan pesan. Steganografi digital menggunakan media digital sebagai
wadah penampung, misalnya gambar, suara, dan video. Saat ini teknik steganografi banyak digunakan untuk

Copyright © 2015 SESINDO

342
menyembunyikan informasi rahasia dengan berbagai tujuan. Salah satu tujuan dari teknik steganografi adalah
mengirim informasi rahasia melalui jaringan tanpa menimbulkan kecurigaan.
Steganografi memanfaatkan kekurangan sistem indera manusia [3] seperti mata (human visual system) dan telinga
(human auditory system), sehingga tidak diketahui kehadirannya oleh indera manusia (indera penglihatan atau
indera pendengaran) dan mampu menghadapi proses-proses pengolahan sinyal digital dengan tidak merusak
kualitas data yang telah disisipi sampai pada tahap tertentu.
Saat ini jenis media penyembunyian pesan sudah sangat beragam, mulai dari teks, citra, audio hingga video.
Demikian juga metode penyembunyian pesan juga banyak diusulkan oleh para peneliti. Metode steganografi dapat
dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu metode dalam domain spasial dan domain frekuensi [1]. Metode yang
termasuk dalam domain spasial antara lain metode least significant bit (LSB) dan berbagai metode turunannya
seperti bit plane complexity segmentation (BPCS), pixel value differencing (PVD) dan edges based data
embedding [4]. Sedangkan metode yang termasuk dalam ranah frekuensi antara lain discrete cosine transform
(DCT), Fourier transform (FT) dan discrete wavelet transform (DWT).
Pada penelitian ini, dibangun sebuah aplikasi steganografi yang menerapkan metode Bit Plane Complexity
Segmentation (BPCS) [5] untuk menyembunyikan pesan teks maupun file pada media citra digital. Media
penampung pesan (cover image) yang digunakan adalah citra digital dengan format PNG dan BMP. Pengujian
dilakukan menggunakan dua jenis file pesan yaitu file Microsoft Excel dan Microsoft Word. Untuk media
penampung digunakan lima buah citra dengan berbagai ukuran, jenis dan resolusi. Kontribusi utama dari
penelitian ini adalah penambahan password yang disisipkan bersama dengan pesan rahasia. Password dapat diatur
pada saat penyisipan pesan menggunakan metode BPCS. Password diperlukan pada proses ekstraksi pesan dari
citra tersisipi. Dengan demikian, pesan rahasia yang disisipkan dengan metode ini menjadi lebih aman.

2. TINJAUAN PUSTAKA
Pada bagian ini dipaparkan mengenai beberapa pengertian terkait penelitian yang dibahas serta perkembangan
terkait topik penelitian.
2.1 Bit Plane Complexity Segmentation
Bit plane complexity segmentation (BPCS) adalah salah satu teknik steganografi yang diperkenalkan oleh Eiji
Kawaguchi dan R. O. Eason pada tahun 1997. Pada BPCS dokumen citra pada setiap segmen dibagi menjadi
segmen-segmen dengan ukura 8x8 piksel. Pada dokumen citra 8-bit, setiap satu segmen akan memiliki 8 buah bitplane yang merepresentasikan piksel-piksel dari setiap bit tersebut. Proses pembagian segmen 8x8 menjadi 8 buah
bit-plane disebut proses bit slicing. pada BPCS, proses penyisipan dilakukan pada bit-plane dengan sistem CGC
(Canonocal Gray Code) karena proses bit slicing pada CGC cenderung lebih baik dibandingkan pada PBC (Pure
Binary Code). Proses penyisipan data dilakukan pada segmen yang memiliki kompleksitas yang tinggi atau
disebut juga sebagai noise-like region. Penyisipan dilakukan tidak hanya pada least significant bit (LSB), tapi
pada seluruh bit-plane termasuk pada most significant bit (MSB) [6], [7].
PBC merupakan sandi yang digunakan untuk menyajikan setiap digit dalam bilangan desimal dengan ekuivalen
binernya. CGC termasuk sandi dengan perubahan minimum yang berarti setiap bilangannya hanya berbeda satu
bit dari bilangan sebelumnya [6].
Dalam satu piksel terdiri dari 8-bit. Satu bit terdiri dari 1 bit plane. Plane ‘0’ berisi bit urutan terendah (LSB),
sementara plane ‘7’ berisi bit orde tinggi (MSB). Sebagai contoh, misalkan ada citra P dengan kedalaman n-bit,
dapat ditunjukkan P = (P1, P2… Pn). Pi merupakan bit plane ke-i, dengan i = 1, 2, …, n. Jika citra P terdiri dari 3
warna, red, green, blue, maka dapat ditunjukkan P = (PR1, PR2, …, PRn, PG1, PG2, …, PGn, PB1, PB2, …, PBn) dengan
PRi adalah bit-plane ke-i untuk red, PGi adalah bit-plane ke-i untuk green, dan PBi adalah bit-plane ke-i untuk blue.
Sementara itu, kompleksitas citra biner adalah suatu parameter kerumitan dari suatu citra biner. Perubahan warna
hitam dan putih dalam gambar biner pada setiap baris dan kolom secara horizontal (kiri ke kanan) dan vertical
(atas ke bawah) adalah ukuran yang baik untuk menghitung nilai kompleksitas. Jika perubahan warna yang terjadi
banyak, maka gambar tersebut memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Jika sebaliknya, maka gambar tersebut
merupakan gambar yang simple [6]. Kompleksitas gambar dilambangkan dengan ‘α’ dan diberikan persamaan
(2).
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(2)
Dimana ‘k’ adalah perubahan warna hitam-putih dan α adalah nilai kompleksitas. Untuk sebuah citra biner persegi
dengan ukuran 2nx2n, kemungkinan maksimal perubahan warna adalah 2*2 n*(2n-1) dan kemungkinan minimum
perubahan warnanya adalah 0, diperoleh untuk gambar semua hitam atau semua putih [8].
Kompleksitas sebuah area bit-plane adalah parameter yang digunakan dalam menentukan sebuah bit-plane
merupakan informative atau noise-like region. Parameter kompleksitas ini harus memiliki batas yang berupakan
pemisah keduanya yang disebut threshold (α0). Sebuah bit-plane tergolong sebagai informative region apabila
memiliki nilai kompleksitas yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai threshold (𝛼 < 𝛼0) dan apabila memiliki
nilai kompleksitas yang lebih besar dibandingkan dengan nilai threshold (𝛼 ≥ 𝛼0) akan dianggap sebagai noiselike region.
Konjugasi dari suatu gambar biner P adalah sebuah gambar biner lainnya yang memiliki nilai kompleksitas sebesar
satu dikurangi nilai kompleksitas P. Konjugasi dari gambar P dilambangkan dengan P*. Untuk membangun
sebuah konjugasi P* dari sebuah gambar P, dapat dilakukan dengan rumus berikut :
P*
= P Wc
(3)
(P*)* = P
P*
P
Jika α (P) adalah kompleksitas dari P, maka :

α(P*)

= 1- α(P)

(4)

Dimana “ ” menandakan operasi exclusive OR (XOR), sedangkan “Wc” dan “Bc” merupakan pola papan catur
seperti yang ditunjukan pada Gambar 2

Gambar 1. Pola Papan Catur Wc dan Wb

Peta konjugasi yang dibuat bertujuan untuk menjadi penanda dan petunjuk bagi program dalam proses dekripsi.
Peta konjugasi akan ditempatkan secara permanen pada bagian noise pertama dari gambar penampung.
Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan pada algoritma BPCS saat penyisipan data [9] :
1. Mengubah cover image dari sistem PBC menjadi sistem CGC. Sebelumnya, gambar tersebut di slice terlebih
dahulu menjadi bitplane. Setiap bit-plane mewakili bit dari setiap piksel.
2. Segmentasi setiap bit-plane pada cover image menjadi informative dan noise-like region dengan menggunakan
nilai batas / threshold
( 0). Nilai umum dari 0 = 0,3.
3. Bagi setiap byte pada data rahasia menjadi blok-blok.
4. Jika blok S tidak lebih kompleks dibandingkan dengan nilai batas, maka lakukan konjugasi terhadap nilai S
untuk mendapatkan S* yang lebih kompleks.
5. Sisipkan setiap blok data rahasia ke bit-plane yang merupakan noise-like region (atau gantikan semua bit pada
noise-like region).
Jika blok S dikonjugasi, maka simpan data pada “conjugation map”.
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6. Sisipkan juga pemetaan konjugasi yang telah dibuat.
7. Ubah stego-image dari sistem CGC menjadi PBC.
2.2 Penelitian Terkait
Banyak metode yang dapat digunakan dalam mengamankan sebuah informasi yang bersifat rahasia. Namun disini
akan dijelaskan metode yang dipilih oleh penulis yang berkaitan dengan topik. Penulis menggunakan metode Bit
Plane Complexity Segmentation (BPCS) pada aplikasi steganografi ini untuk mengamankan pesan atau file
rahasia. Metode ini dipilih karena tidak terlihat adanya perubahan pada gambar yang sudah disisipi data.
Tabel 1. Rangkuman Penelitian Steganografi Metode BPCS

No.
1.

Peneliti
[10]

Cover Image
BMP (24 bit)

Data Rahasia
Teks,
citra,
audio, dan video

2.

[8]

PNG
(RGB,
grayscale
dan
indexed color)

Teks

3.

[11]

JPG, GIF, BMP

Teks

4.

[9]

GIF, TIFF

Teks, doc, docx

5.

[12]

JPEG, TIFF

Teks

Hasil dan Kesimpulan
Data rahasia yang dapat disembunyikan 50%
dari ukuran citra cover. Kualitas citra hasil
steganografi memiliki nilai PSNR yang diatas
30. Metode BPCS memiliki kelemahan tidak
tahan terhadap serangan
Pengujian menggunakan sofware Qtech Hide
& View. Hasil pengujian menunjukkan
terdapat perbedaan ukuran antara cover image
dan stego image, tetapi perbedaan yang terjadi
tidak terlalu signifikan.
Proses penyisipan dan ekstraksi berhasil
dengan baik.
Kapasitas cover image dipengaruhi oleh nilai
nilai threshold, dimana semakin besar nilai
threshold maka semakin kecil kapasitasnya
dan begitu juga sebaliknya. Apabila
membutuhkan kapasitas penyisipan pesan
yang lebih besar, lebih baik menggunakan nilai
threshold 0,1 atau 0,2.
Data yang dapat disisipi berkisar antara 5060% dari ukuran cover image.

.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah aplikasi selesai dikembangkan maka perlu dilakukan evaluasi tentang program yang digunakan. Evaluasi
bertujuan untuk mendapatkan kelebihan dan kekurangan dari program yang sedang diuji coba. Pada tahap
pengujian digunakan gambar dengan format BMP dan PNG yang akan dijadikan sebagai cover-image atau media
penampung untuk menyembunyikan suatu pesan rahasia. Pesan yang disisipkan ke dalam cover-image adalah
berupa file dengan format .docx dan .xlxs.
3.1 Data Uji Coba
Tabel 2 Data Pesan Rahasia

Nama File Pesan Rahasia
UTS.docx
Realisasi Kerja.xlsx
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Ukuran File
11,6 KB
58,5 KB

Jumlah Karakter
11875 karakter
59904 karakter
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Tabel 3 Data File Cover Image

Citra

Nama File

Jenis
File

Ukuran
File

Kedalaman
warna

Resolusi

Sherlock Holmes

BMP

3,51 MB

24 bit

1280 x 960

Lock

BMP

1,36 MB

24 bit

689 x 690

Ranu Kumbolo

BMP

800 KB

24 bit

640 x 427

Museum

PNG

2,06 MB

24 bit

1280 x960

Landscape

PNG

699 KB

24 bit

640 x 480

3.2 Hasil Uji Coba
Pada uji coba proses encode file rahasia yang digunakan adalah yang tertera pada Tabel 2 yang diujicobakan
dengan media penampung yang tertera pada Tabel 3. Dengan demikian, setiap cover image diujicobakan dengan
dua file rahasia. Berikut hasil proses penyisipan pada Tabel 4.
Dari hasil uji coba pada Tabel 4 terbukti bahwa program aplikasi sudah sukses menjalankan proses penyisipan
pesan. Aplikasi juga dapat mengekstraksi pesan jika password yang dimasukkan benar. Hal ini membuktikan
bahwa kriteria recovery berhasil pada aplikasi ini. Kegagalan penyisipan terjadi karena kapasitas file citra yang
akan disisipi tidak mencukupi.
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Tabel 4 Hasil Uji Coba Proses Embedding

File Pesan
Rahasia
UTS.docx
Realisasi
Kerja.xlsx
UTS.docx
Realisasi
Kerja.xlsx
UTS.docx
Realisasi
Kerja.xlsx
UTS.docx
Realisasi
Kerja.xlsx
UTS.docx
Realisasi
Kerja.xlsx

Cover Image

Stego-Image

Sherlock
Holmes
Sherlock
Holmes
Lock

Sherlock
Holmes2
Sherlock
Holmes3
Lock2

Lock

Lock3

Ukuran
StegoImage

MSE

PSNR

%
Sisipan

Status

3,51 MB

12835.57

7.04

7,20%

Sukses

3,51 MB

12784.37

7.06

21,72%

Sukses

-

-

-

-

Gagal

-

-

-

-

Gagal

-

-

-

-

Gagal

-

-

-

-

Gagal

Museum

Ranu
Kumbolo2
Ranu
Kumbolo3
Museum2

2,84 MB

19326.22

5.27

3,39%

Sukses

Museum

Museum3

2,87 MB

19282.28

5.28

26,04%

Sukses

Landscape

Landscape2

753 KB

10961.51

7.73

3,08%

Sukses

Landscape

Landscape3

763 KB

10928.68

7.74

20,73%

Sukses

Rata-rata

14353,11

6.69

13,69%

Ranu Kumbolo
Ranu Kumbolo

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai PSNR (Peak Signal Noise to Ratio) hanya sebesar 6,69 dB. Nilai PSNR
tersebut termasuk kecil. Metode yang diusulkan menghasilkan citra steganografi yang kualitasnya rendah. Hasil
pengujian juga menunjukkan bahwa rata-rata kapasitas penyisipan file ke dalam citra menempati 13,69% dari
total kapasitas penampungan pesan.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan dan pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan
seperti dijelaskan pada bagian berikut ini.
a.
b.

c.

d.

Gambar hasil dari steganografi terlihat sama seperti gambar aslinya, tidak terlihat perbedaannya secara visual.
Hasil pengujian menunjukkan nilai PSNR yang kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa citra steganografi
yang dihasilkan tidak terlalu baik. Namun demikian, dilihat dari kapasitas penyisipan termasuk kecil karena
hanya menempati 13,69% dari total kapasitas penampungan pesan.
Dengan menggunakan algoritma BPCS, pada gambar grayscale terlihat adanya perubahan pada gambar yang
telah disisipi data, namun perubahan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Sedangkan pada gambar yang
memiliki kedalaman 24 bit dan 32 bit tidak terlihat sedikitpun perubahannya.
Hasil penyisipan pesan dengan menggunakan algoritma BPCS tidak terlalu tahan dengan berbagai serangan
seperti proses rotasi, pemotongan (cropping) dan perubahan ukuran (resize).
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