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Abstrak – Pengiriman pesan melalui internet membutuhkan kepastian pada keamanan data dan yakin tepat
sampai tujuan, dengan kata lain bahwa pesan yang kita kirim maupun terima, harus mempunyai keamanan data
dan bisa tepat sampai tujuan. Untuk meyakinkan bahwa dari sisi penerima pesan berupa data pasti utuh sampai
tujuan. Kejahatan teknologi komunikasi dan informasi saat ini juga ikut berkembang. Ada beberapa upaya
kecurangan yang sering kita dengar adalah hacker, cracker, carder, phreaker, pisher dan sebagainya. Untuk
keperluan khusus ada kondisi di mana kiriman pesan bersifat sangat rahasia maka hal itu bisa sangat merugikan.
Kebutuhan akan teknik merahasiakan informasi agar tidak jatuh ke tangan yang salah, penggunaan teknik saat
Histaiacius beraksi masih layak sebagai usaha dasar penerapan teknik-teknik pengamanan data informasi.
Walaupun perkembangan teknik pengamanan data informasi berkembang, penggunaan teknik tersebut masih
berguna sebagai acuan alternatif dalam pengamanan komunikasi data melalui jaringan internet. Dengan
menggunakan teknik Steganografi, terdapat metode untuk menyembunyikan pesan rahasia yaitu metode Least
Significant Bit (LSB). Metode LSB menitikberatkan dengan menyisipkan pesan melalui penggantian bit LSB
pada representasi biner file gambar obyek terhadap penyembunyian representasi biner pesan rahasia. Penerapan
steganografi pada aplikasi Android dengan menggunakan metode LSB ini menggunakan Software Development
kit (SDK) yang umum dan ringan, Eclipse luna dengan hasil aplikasi berupa file apk.
Kata Kunci: Steganografi, metode Least Significant Bit (LSB), Android Eclipse Luna.

PENDAHULUAN
Ancaman dari keamanan komunikasi lewat jaringan
turut menjadi sorotan bagi para pengguna internet.
Ancaman-ancaman tersebut bisa berupa interupsi,
penyadapan, modifikasi, maupun fabrikasi. Jika
informasi yang dikirimkan bersifat sangat rahasia
maka hal itu bisa sangat merugikan.
Dengan
berkembangnya
ilmu
pengetahuan
khususnya dibidang informatika, penerapan teknikteknik pengamanan data yang sudah pernah dipakai
jaman dahulu bisa menjadi alternatif dalam
pengamanan komunikasi data melalui jaringan
internet. Salah satunya menggunakan teknik
steganografi.
Steganografi menurut Munir (2004:19) menyatakan
bahwa
“Steganografi
adalah
teknik
menyembunyikan data rahasia di dalam wadah
(media) digital sehingga keberadaan data rahasia
tersebut tidak diketahui oleh orang. Steganografi

membutukan dua properti yaitu wadah (media)
penampung dan data rahasia yang akan
disembunyikan”. Teknik tersebut membuat orang
lain tidak sadar bahwa ada informasi penting yang
kita kirimkan tersembunyi di dalam media lain
seperti citra, audio maupun video. Dengan adanya
steganografi diharapkan informasi hanya dapat
diketahui oleh orang yang berkepentingan atau yang
berhak.
Penggunaan Media file sebagai berkas menampung
(carrier file) pada proses steganografi, kemudian
teknik menyembunyikan pesan-pesan dengan
menyisipkan bit rendah atau bit yang paling kanan
ke setiap frekuensi yang memungkinkan, sehingga
akan sulit bagi yang mencoba memecahkan kecuali
ia memiliki akses terhadap data tersebut. Cara yang
disebutkan di atas sering disebut dengan metode
Least Significant Bit (LSB).
Hal ini membuat penulis terdorong untuk
membangun pada sebuah aplikasi steganografi
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menggunakan metode Least Significant Bit berbasis
android. Sehingga baik pesan atau data rahasia akan
tersamarkan dengan baik, dan pesan dapat
dikirimkan dengan aman, dimanapun dan kapanpun
menggunakan perangkat mobile.

sebuah metode yang mengurai dan menambahkan
informasi pada 4 least significat bit (LSB). Mereka
mengaji gambar pada tingkat bawah dan
menyisipkan informasi baru yang sekarang dikenal
dengan steganografi berbasis gambar.

Steganografi

Format yang poluler digunakan dalam steganografi
gambar digital adalah Graphics Interchange Format
(GIF), Joint Photograpic Expert Group (JPEG), dan
Portable Network Graphisc (PNG). Disamping itu,
banyak metode dan literatur yang dikembangkan
dengan menggunakan format Bitmap (BMP) karena
alasan struktur data yang simpel.

Steganografi (information hiding) adalah sebuah
teknik untuk menyembunyikan pesan rahasia pada
sebuah host media atau disebut juga cover media.
Steganografi berasal dari bahasa Yunani yang
memiliki arti “menulis tersembunyi”. Digunakan
dalam beragam bentuk selama ribuan tahun. Pada
abad ke-5 sebelum masehi, Histaiacus mencukur
kepala seorang budak kemudian menuliskan pesan
dikepalanya dan membiarkan rambut tumbuh untuk
menutupi pesan yang ditulis. Sehingga untuk
membaca pesan tersebut rambut pembawa pesan
harus dicukur kembali. Perkembangan teknologi
turut membawa perubahan pada steganografi baik
teknik dan media yang digunakan. Saat ini
perkembangan penyisipan informasi ditunjukkan
pada Gambar1 berikut:

Berdasarkan kompresi pada gambar, format gambar
dibagi menjadi dua yaitu, lossless compression dan
lossy compression. Format gambar GIF, PNG, dan
BMP termasuk kedalam lossless compression karena
nilai pixel tidak mendapatkan perlakuan kompresi
yang berarti. Format JPEG termasuk kedalam lossy
compression karena nilai pixel dilakukan proses
kompresi.

Least Significat Bit (LSB)
Pemanfaatan teknik LSB adalah teknik umum dalam
enkripsi dan dekripsi informasi rahasia. Cara kerja
metode LSB yaitu mengubah bit redundan cover
image yang tidak berpengaruh signifikan dengan bit
dari pesan rahasia. Gambar 2 berikut ini
menunjukkan mekanisme metode LSB pada gambar
8 bit dengan memanfaatkan 4 bit LSB.

(Chedad et al, 2010)

Gambar 1. Fokus disiplin ilmu penyisipan
informasi
Kebutuhan komunikasi di era digital saat ini
membuat penyisipan informasi dapat diterapkan
pada media digital seperti gambar, video, audio, dan
teks. Steganografi menyisipkan pesan rahasia pada
suatu media tanpa ada yang menyadari bahwa media
tersebut memiliki sebuah pesan rahasia.
Berkembangnya kemampuan komputer, internet
diiringi dengan perkembangan proses sinyal digital
(digital signal processing), teori informasi, dan teori
code, steganografi telah bertranformasi pada media
digital. Dalam ranah ini steganografi digital telah
menciptakan
atmosfir
dimana
perusahaanperusahaan mengembangkan aplikasi-aplikasi yang
menarik, sehingga evolusi terhadap bidang ini
terjamin. Salah satu metode awal yang membahas
steganografi digital dikemukakan oleh Kurak dan
McHugh (Kurak, 1992). Keduanya mengusulkan
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Gambar 2. Mekanisme LSB
Dari Gambar 2 menunjukkan penerapan LSB
menggunakan media gambar berbasis pixel dengan
nilai 8 bit (gray value). Setiap pixel yang terdiri dari
8 bit dibagi menjadi 2 bagian yaitu, 4 bit MSB (most
significant bit) dan 4 bit LSB (least significat bit).
Bagian LSB lah yang diubah menjadi nilai dari
pesan yang akan disisipkan. Setelah dibubuhi pesan
rahasia, setiap pixel dibangun kembali menjadi
gambar yang utuh menyerupai dengan media
gambar semula.
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Keuntungan LSB: Kurang mencurigakan dalam
pandangan atau penglihatan manusia, Mudah dalam
implemtasi, dan High Perpetual Transparency.
Sedangkan Kekurangan LSB antara lain robustness,
dan Sensitif terhadap filtering, serta Scalling, rotasi,
penambahan noise pada gambar, dan cropping dapat
merusak pesan rahasia.
METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
eksperimen untuk proses steganografi sedangkan
teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan
data antara lain:
1. Observasi
Penulis melakukan observasi terhadap beberapa
aplikasi steganografi yang menggunakan metode
Least Significant Bit untuk mengetahui teknik
penyisipan data ke dalam bit terendah dan untuk
mengetahui kapasitas ukuran media file image
yang dapat disisipkan text.
2. Studi Pustaka
Dalam pengumpulan data, penulis mendapatkan
sumber yang mendukung seperti jurnal, buku,
serta sumber dari internet untuk pembuatan
langkah-langkah pembangunan aplikasi ini.

informasi warna hijau berada pada bit 9 sampai
dengan bit 16, sedangkan informasi warna biru
berada pada bit 17 sampai dengan bit 24. Misal
terdapat data raster original file image adalah
sebagai berikut:
00100111 11101001 11001000
00100111 11001000 11101001
11001000 00100111 11101001
Sedangkan representasi biner huruf T adalah
01010100, dengan menyisipkan kedalam pixel diatas
maka akan dihasilkan:
00100110 11101001 11001000
00100111 11001000 11101001
11001000 00100110 11101001
Terlihat pada bit 8, 16 dan 24 diganti dengan
represenasi biner huruf T, dan hanya 2 bit rendah
yang berubah (cetak tebal), untuk penglihatan mata
manusia
sangatlah
musahil
untuk
dapat
membedakan warna pada file image yang sudah diisi
pesan rahasia jika dibandingkan dengan file image
asli sebelum disisipi dengan pesan rahasia.
Pseudocode Algorithm
Pseudocode Algoritma Least Significant Bit dapat
ditunjukan sebagai berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN
Algoritma Pada Kasus
Algoritma Least Significant Bit (LSB) adalah salah
satu varian dari bentuk algoritma yang popular
dalam steganografi. Algoritma ini adalah salah satu
algoritma yang dapat menyelesaikan permasalahan
untuk penyisipan pesan kedalam image. Pada file
image BMP 24 bit setiap pixel pada image terdiri
dari susunan tiga warna yaitu red, green, blue
(RGB) yang masing-masing disusun oleh bilangan 8
bit (1byte) dari 0 sampai 255 atau dengan format
biner 00000000 sampai 11111111. Sebagai contoh
file gambar BMP 24 bit dengan warna merah (red)
murni dalam format biner akan terlihat sebagai
berikut:
11111111 00000000 00000000
11111111 00000000 00000000

Sedangkan untuk warna hijau (green) murni dalam
format biner akan terlihat sebagai berikut:
00000000 11111111 00000000
00000000 11111111 00000000
Sedangkan untuk warna biru (blue) murni dalam
format biner akan terlihat sebagai berikut:
00000000 00000000 11111111
00000000 00000000 11111111

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa informasi
dari warna merah berada pada bit 1 sampai bit 8, dan
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Model Unified Modeling Language
Berikut ini adalah tahapan pembuatan rancangan
UML dalam bentuk Diagram pada aplikasi ini:

Gambar 3. Use Case diagram
Dasar Perancangan aplikasi menggunakan UML
versi 2. Tahapannya meliputi Use case Diagram,
Activity Diagram, Activity Diagram Embeded File,
Actiity Diagram Extract File dan Activity diagram
Message.

Gambar 6. Activity diagram Extract File

Gambar 4. Activity Diagram

Gambar 7. Activity diagram Message
Gambar 5. Activity Diagram Embeded File
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Class Diagram

Gambar 8. Class Diagram
Deployment Diagram

Gambar 9. Deployment Diagram
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IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
Implemantasi mengikuti kaedah diagram alir atau
Flow Chart dan algoritma pengujian. Untuk
mengukur Kompleksitas siklomatis dari grafik alir
dapat diperoleh dengan perhitungan:

V(G)=E-N+2
Dimana:
V(G) =
E
=
N

=

jumlah region
jumlah edge yang ditentukan dengan
gambar panah
jumlah simpul grafik alir ditentukan
dengan gambar lingkaran
sehingga didapat:

V(G) = 15-13+2=4
Dimana:
V(G) < 10
berarti memenuhi ke kompleksitasi siklomatisnya
Baris set yang dihasilkan jalur independent adalah
sebagai berikut:
a. 1-2-3-4-5-6
b. 1-2-7-8-9-6
c. 1-2-10-11-6
d. 1-2-12-13-6

Pengujian White Box

Pengujian Black Box
Pengujian black box untuk memastikan bahwa suatu
event atau input menjelaskan proses yang tepat dan
menghasilkan output yang sesuai dengan rancangan.
Hasil pengujian menggunakan blackbox dapat
terlihat pada tabel 1. Pengujian secara blackbox
berikut ini:

Tabel 1. Tabel Pengujian Black Box
No.
1.

Input
List Menu
Embeded
File

Proses
Menampilkan
Fragment
Embeded File

2.

List Menu
Embeded
Message

Menampilkan
Embeded
Message

3.

List Menu
Extract
File

Menampilkan
Fragment
Extract File

4.

List Menu
Extract
Message

Menampilkan
Fragment
Extract
Message

Output
Tampil
Layout
Embeded
File
Tampil
Layout
Embeded
Message
Tampil
Layout
Extract
File
Tampil
Layout
Extract
Message

Validasi
Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Implementasi

Dalam pengujian awal menggunakan kaedah
white box berbentuk flowchart Berikut hasil
pengujian white box:

Gambar 11. Tampilan Menu Utama
Gambar 10. FlowChart
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Gambar 15. Tampilan Fragment Extract Message
Gambar 12. Tampilan fragment Embeded File

KESIMPULAN
Penggunaan Teknik Steganografi menggunakan
metode Least Significant Bit adalah teknik
penyisipan data ke dalam bit paling rendah atau
tidak berpengaruh pada citra image. Sehingga tidak
terlihat perubahan kualitas ketika penyisipan bit.
Namun penyisipan gambar ini tidak boleh
mengalami perubahan bit saat pengiriman. Apabila
hal ini terjadi, data yang ada dalam gambar akan
berubah juga. Kesimpulan dari hasil penelitian
sebagai berikut:
1.

Gambar 13. Tampilan fragment Message File

Pada proses penyisipan data membutuhkan dua
buah properti pendukung yaitu berupa gambar
sebagai media penampung pesan dan penyisipan
data rahasia.
2. Penerapan Metode ini dengan mengganti bit-bit
terakhir dari media file dengan bit-bit pesan
atau data.
3. Implementasi Aplikasi Android dengan
menyisipkan pesan berupa karakter non
alphanumerik seperti simbol-simbol maupun
kode program dengan baik.
4. Secara teori terjadi perubahan kualitas gambar
saat kegiatan penyisipan sebelum dan setelah
proses berlangsung, namun perubahan tersebut
sedemikian kecil. Sehingga pertimbangan
secara kasat mata tidak significant atau penting.
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