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ABSTRACT 
Steganography on multiple images can be exploited to provide data security hidden in the images. It is developed by 
inserting data binary values in the random pixel’s RGB value of images. A password is needed to choose hiding position 
on RGB (R or G or B) of image’s pixel. Adding cryptography before processing the steganography can strengthen data 
security. Data after the encryption process is then hidden in multiple images. The final results of this method are some 
images containing hidden data that look identical to the original images.   
Keywords: Steganography, Multiple Images, RGB, Encryption, Data Security  

1.  Pendahuluan 
Data dan informasi bagi sebuah organisasi merupakan sesuatu yang sangat berarti. Apalagi jika data tersebut merupakan 
data penting yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Proteksi pada informasi selama pengiriman data 
atau pada saat penyimpanan menjadi sebuah hal yang penting untuk dilakukan. Proses steganografi dan kriptografi 
menjadi salah satu pilihan dalam pengamanan data untuk menghindari akses ilegal oleh orang-orang yang tidak 
berkepentingan. 
 
Kriptografi merupakan seni untuk mengacak data sehingga tidak dapat dipecahkan atau dibaca oleh orang lain (IEEE, 
Johnson dan Jajodia, 1998). Steganografi merupakan seni untuk menyembunyikan informasi di dalam suatu media 
sedemikian rupa sehingga orang lain tidak menyadari ada sesuatu di dalam media tersebut (IEEE, Johnson dan Jajodia, 
1998). Walaupun steganografi dapat dikatakan mempunyai hubungan yang erat dengan kriptografi, tapi kedua metode ini 
sangat berbeda. Kriptografi mengacak pesan sehingga tidak dimengerti, sedangkan steganografi menyembunyikan pesan 
sehingga tidak terlihat.  
 
Pada tulisan ini akan dibahas pengembangan metode steganografi dengan memanfaatkan beberapa image sebagai media 
penyembunyian data. Pemakaian beberapa metode enkripsi juga akan dibahas untuk meningkatkan keamanan data yang 
disembunyikan. Tulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bab 2 membahas tentang  algoritma enkripsi RSA, 
permutasi, dan metode steganografi pada multiple images. Bab 3 membahas hasil dan analisa dari metode tersebut. Bab 4 
menutup paper ini dengan kesimpulan dan hal-hal yang dapat dilakukan lebih lanjut.  

2.  Desain dan Implementasi 
Bagian ini membahas tentang desain dan implementasi metoda yang dibuat. Ada 3 sub bagian yang berkaitan erat, yaitu 
enkripsi RSA untuk mewakili metoda kriptografi, yang bisa digunakan untuk mengacak data, permutasi yang berkaitan 
dengan penggunaan multiple images, dan metoda steganografi pada multiple images. 

2.1  Enkripsi RSA 
RSA adalah sebuah algoritma untuk melakukan enkripsi pada public key. Algortima RSA dijabarkan pada tahun 1977 
oleh tiga orang: Ron Rivest, Adi Shamir dan Len Adleman dari Massachusetts Institute of Technology. Huruf RSA itu 
sendiri berasal dari inisial nama mereka (Rivest—Shamir—Adleman). 
 
Pembangkitan Kunci 
Langkah -langkah untuk membuat sebuah public key dan private key: 

1. Pilih dua bilangan prima p ≠ q secara acak dan terpisah untuk tiap-tiap p dan q. Hitung N = p q. N hasil 
perkalian dari p dikalikan dengan q. 

2. Hitung φ = (p-1)(q-1). 
3. Pilih bilangan bulat (integer) antara satu dan φ (1 < e < φ) yang juga merupakan coprime dari φ. 
4. Hitung d hingga d e ≡ 1 (mod φ). 

• bilangan prima dapat diuji probabilitasnya menggunakan Fermat's little theorem- a^(n-1) mod n = 1  
• langkah 3 dan 4 dapat dihasilkan dengan algoritma extended Euclidean atau aritmetika modular. 
• langkah 4 dapat dihasilkan dengan menemukan integer x sehingga d = (x(p-1)(q-1) + 1)/e menghasilkan 

bilangan bulat, kemudian menggunakan nilai dari d (mod (p-1)(q-1)); 
Public key terdiri atas: 

• N, modulus yang digunakan. 
• e, eksponen publik (sering juga disebut eksponen enkripsi). 
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Private key terdiri atas: 
• N, modulus yang digunakan. 
• d, eksponen pribadi (sering juga disebut eksponen dekripsi), yang harus dijaga kerahasiaannya. 

Proses enkripsi menggunakan fungsi : 
   
dimana c adalah ciphertext, dan n < N. Perhitungan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat menggunakan metode 
exponentiation by squaring. Sedangkan proses dekripsi pesan, didefinisikan dalam fungsi :  

  

2.2  Permutasi 
Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. 
Sebagai contoh, jika terdapat suatu untai abjad abcd, maka untai itu dapat dituliskan kembali dengan urutan yang 
berbeda: acbd, dacb, dan seterusnya. Selengkapnya ada 24 cara menuliskan keempat huruf tersebut dalam urutan yang 
berbeda satu sama lain. Banyaknya permutasi dari n unsur adalah sebanyak n!. 

 abcd  abdc  acbd  acdb  adbc  adcb 
 bacd  badc  bcad  bcda  bdac  bdca 
 cabd  cadb  cbad  cbda  cdab  cdba 
 dabc  dacb  dbac  dbca  dcab  dcba 

Proses untuk membangkitkan permutasi dari sebuah untai S, adalah dengan menentukan: 
• Semua permutasi dari S 
• Semua permutasi n-elemen dari S 
• Permutasi berikutnya setelah S 
• Permutasi ke-k dari s sesuai urutan leksikografik (atau aturan lainnya) 

Banyaknya kemungkinan permutasi-k dari n benda adalah: 

 

2.3  Steganografi pada multi image 
Salah satu metode steganografi yang umum digunakan saat ini yaitu dengan menyimpan informasi rahasia 
disembunyikan pada image dengan cara menyisipkannya pada bit rendah pada data pixel yang menyusun image tersebut 
(LSB – Least Significant Bit). Pada image bitmap 24 bits, setiap pixel (titik) 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 kita dapat menyisipkan 3 bits data pada setiap pixel. Contohnya huruf A dapat kita 
sisipkan dalam 3 pixel (IEEE, Johnson dan Jajodia, 1998), misalnya data raster original adalah sebagai berikut: 
(00100111 11101001 11001000) 
(00100111 11001000 11101001) 
(11001000 00100111 11101001) 
 
Sedangkan representasi biner huruf A adalah 10000011. Dengan menyisipkan-nya pada data pixel diatas maka akan 
dihasilkan: 
(00100111 11101000 11001000) 
(00100110 11001000 11101000) 
(11001001 00100111 11101001) 
 
Terlihat hanya empat bit rendah yang berubah, untuk mata manusia maka tidak akan tampak perubahannya. Secara rata-
rata dengan metoda ini hanya setengah dari data bit rendah yang berubah, sehingga bila dibutuhkan dapat digunakan bit 
rendah kedua bahkan ketiga. 
 
Berdasarkan konsep LSB di atas, kita bisa mengembangkan sebuah metode penyisipan yang dipilih berdasarkan 
perhitungan dari password yang dimasukkan. Kemungkinan komposisi nilai RGB yang akan dibentuk adalah 
berdasarkan permutasi sebagai berikut: 

RGB  diambil 1 elemen = 3!/(3-1)! = 3 kemungkinan 
1. Bit data disisipkan pada nilai Red. 
2. Bit data disisipkan pada nilai Green. 
3. Bit data disisipkan pada nilai Blue. 
RGB  diambil 2 elemen = 3!/(3-2)! = 6 kemungkinan 
4. Bit data disisipkan pada nilai Red dan Green. 
5. Bit data disisipkan pada nilai Red dan Blue. 
6. Bit data disisipkan pada nilai Green dan Red. 
7. Bit data disisipkan pada nilai Green dan Blue. 
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8. Bit data disisipkan pada nilai Blue dan Red. 
9. Bit data disisipkan pada nilai Blue dan Green. 
RGB  diambil 3 elemen = 3! = 6 kemungkinan 
10. Bit data disisipkan pada nilai Red, Green dan Blue. 
11. Bit data disisipkan pada nilai Red, Blue dan Green.. 
12. Bit data disisipkan pada nilai Green, Red, dan Blue. 
13. Bit data disisipkan pada nilai Green, Blue dan Red. 
14. Bit data disisipkan pada nilai Blue, Red dan Green. 
15. Bit data disisipkan pada nilai Blue, Green dan Red. 

Secara keseluruhan akan terbentuk 15 pilihan metode penyisipan bit data ke dalam image. Gambar 1 memperlihatkan 
proses perhitungan password untuk menentukan metode mana yang akan dipakai untuk steganografi.  
 

 
Gambar 1. Perhitungan Password Untuk Menentukan Metode LSB Yang Digunakan. 

 
Proses inisialisasi pengolahan password dimulai dengan mengubah nilai karakter menjadi binary (berdasarkan nilai 
ASCII masing-masing karakter). Misalkan password “abc” mempunyai nilai a=97, b=98, c=99. Jika dikonversi ke dalam 
nilai biner akan menjadi 01100001 01100010 01100011. Di sini, jumlah bit password adalah 24 bit, yang selanjutnya 
bisa disebut sebagai key. Langkah selanjutnya adalah menghitung apakah jumlah bit key div 2 > 8 (divide yang berarti 
operasi pembagian dibulatkan ke bawah, sedangkan mod operasi sisa hasil pembagian). Selama masih lebih besar dari 8 
maka  key dibagi menjadi 2 bagian, yaitu  

Left=Left(Key, n div 2)   dan   Right=Right(Key, n div 2)   
 
Left dan Right adalah  operasi String yang mengambil karakter dari key sebanyak n div 2 dari kiri dan kanan. Misalkan 
key = 011000010110 001001100011 ,  
             ^Left          ^Right 
 
maka Left = 011000010110 dan Right = 001001100011. Kemudian key baru diperoleh dari operasi Exclusif OR atau 
XOR dari Left dan Right.  
 011000010110 
 001001100011  XOR 
 010001110101   key yang baru 
Dicek ulang apakah panjang bit key baru  div 2 > 8. Demikian seterusnya sampai dengan panjang bit key div 2 <=8. Jika 
panjang bit key div 2  sudah <= 8, maka nilai key dikonversi ke dalam nilai desimal. Metode yang akan digunakan dipilih 
berdasarkan operasi key mod 15. Jika hasilnya 0 maka menggunakan metode 1, jika 1 maka metode 2, jika 2 maka 
metode 3, dan seterusnya sampai dengan jika hasilnya 14, maka menggunakan metode 15. Pada contoh yang ada, nilai 
key 010001110101 jika dikonversi ke dalam desimal akan menjadi 1141 dan hasil akhirnya adalah 1141 mod 15 = 1, 
maka dengan password ”abc” akan menggunakan metode 2.  
 
Media Steganografi 
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Media yang digunakan untuk proses steganografi adalah beberapa image 24 bit. Penggunaan banyak image sekaligus 
untuk menyembunyikan data ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan data dan menambah kapasitas data yang dapat 
ditampung. Secara garis besar, implementasi dari steganografi pada multiple image ditunjukkan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Proses Steganografi 

3. Hasil dan Analisa 
Data percobaan yang digunakan dalam tulisan ini adalah 8 image 24 bit dengan ukuran 640x480, plaintext dengan ukuran 
14277 byte (13,94 Kb) dan password untuk mengacak metode dengan panjang 10 byte. Kapasitas maksimum data yang 
dapat ditampung dalam sebuah image ukuran 640x480 adalah 640x480x3=921600 bit =115200 byte/karakter = 112,5 Kb 
(1 Kb=1024 Byte; 1Byte=8 bit). Nilai 3 didapat dari penggunaan ketiga nilai RGB, sehingga satu pixel/titik dapat 
menampung 3 bit data. Sedangkan untuk penggunaan satu nilai RGB, 1 pixel hanya dapat menampung 1 bit data dan 
kapasitas maksimum akan turun menjadi 640x480x1= 307200 bit = 38400 byte/karakter = 37,5 Kb. 
 
Keamanan data 
Penggunaan enkripsi, steganografi, multiple image, dan pengacakan metode penyisipan data ke dalam image bertujuan 
untuk meningkatkan keamanan data. Enkripsi mengacak data sehingga tidak dapat dibaca. Steganografi 
menyembunyikan data sehingga tidak diketahui. Penggunaan multiple image berfungsi untuk mendistribusikan data yang 
sudah diacak ke dalam banyak image. Sehingga, untuk mendapatkan data yang utuh, urutan image juga harus benar. 
Sedangkan pengacakan metode adalah untuk lebih memperkuat keamanan data dengan memperkecil kemungkinan 
dideteksinya data dalam image.  
 
Jika seseorang tidak mempunyai kunci urutan image, maka kemungkinan untuk memecahkan dan membaca data secara 
utuh adalah sebanyak permutasi n image. Misalkan media yang digunakan adalah 8 image, maka kemungkinan untuk 
membuat urut adalah 8!=8x7x6x5x4x3x2x1= 40320. Sedangkan kemungkinan menebak metode yang dipakai adalah 15 
kemungkinan. Total kemungkinan untuk memecahkan metode steganografi pada mulitple image ini adalah 40320x15= 
604800. Jadi seseorang harus mencoba variasi sebanyak 604800 kali untuk menentukan urutan image yang benar dan 
metode penyisipan yang digunakan. Variasi tersebut belum termasuk kemungkinan memecahkan kode enkripsi yang 
digunakan. 
 
Waktu Komputasi 
Tabel 1 menampilkan hasil perhitungan waktu komputasi masing-masing proses dengan jumlah image yang berbeda. 
 

Tabel 1. Hasil Perhitungan Waktu Komputasi 
Waktu Komputasi 

Jumlah Image Encryption-
Stego 

Decryption-
Unstego 
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2 4.8 1.6 
4 6 1.6 
6 7.3 1.6 
8 8.6 1.6 

 
Gambar 3 memperlihatkan hubungan antara waktu komputasi dengan jumlah image yang digunakan. 
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Gambar 3. Grafik Waktu Komputasi 

 
Dari Gambar 3 di atas dapat dilihat bahwa semakin banyak image yang digunakan maka waktu komputasi yang 
digunakan untuk enkripsi juga semakin besar. Sedangkan untuk dekripsi waktu komputasinya cenderung sama atau tetap. 
Hal ini disebabkan karena pada saat proses enkripsi, sistem juga membuat image baru sebanyak media image yang 
digunakan sehingga waktu yang diperlukan berbanding lurus dengan jumlah image. Sedangkan pada proses dekripsi, 
sistem tidak membuat image baru, hanya membaca image. Pembacaan image pun tidak dilakukan ke seluruh pixel, tetapi 
hanya melakukan pembacaan bit-bit pada image sampai dengan simbol tertentu yang menandakan akhir dari data yang 
dimasukkan. Jadi waktu komputasi pada proses dekripsi hanya dipengaruhi oleh panjang data yang tersimpan dalam 
image, tidak dipengaruhi oleh jumlah image. 
 
Waktu komputasi juga dipengaruhi oleh penggunaan nilai e dan d pada enkripsi RSA. Nilai e dan d berbanding lurus 
terhadap waktu komputasi. Algoritma berikut ini menunjukkan implementasi proses perhitungan rumus enkripsi dan 
dekripsi yang melibatkan nilai e dan d.     
     encrypt:=1; 
    for i := 1 to e do 
     begin 
         encrypt:= (encrypt x n) mod pq; 
     end; 
 
    decrypt:=1; 
     for i := 1 to d do 
     begin 
          decrypt:= (decrypt x n) mod pq; 
     end; 
dimana n merupakan nilai karakter input. Dari algoritma di atas dapat diketahui bahwa untuk nilai e dan d yang semakin 
besar, maka waktu yang dibutuhkan untuk menghitung nilai encrypt dan decrypt juga semakin besar. 

4. Kesimpulan 
Steganografi pada multiple image dapat meningkatkan keamanan data dengan memperkecil kemungkinan terbacanya 
pesan tersembunyi dalam image. Semakin banyak gambar yang digunakan untuk menyembunyikan data, maka semakin 
kecil kemungkinan untuk dipecahkan, sehingga tingkat keamanan semakin besar pula. Metode ini semakin handal jika 
digunakan bersamaan dengan proses enkripsi data. 
 
Jumlah gambar yang digunakan untuk menyembunyikan data hanya berpengaruh terhadap waktu komputasi pada proses 
enkripsi-stego, sedangkan pada dekripsi-unstego tidak berpengaruh. Semakin banyak gambar yang digunakan semakin 
besar waktu komputasi pada proses enkripsi, sedangkan pada proses dekripsi cenderung konstan. Waktu komputasi juga 
dipengaruhi oleh nilai e dan d  pada enkripsi RSA. Semakin besar nilai e dan d semakin besar pula waktu komputasi yang 
diperlukan. 
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