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JURNAL TEKNIK INFORMATIKA PRIMA ISSN 2088-6101 Vol 7, No 2, Oktober 2014 10     STEGANOGARAFI TEKS MENGGUNAKAN PANGRAM DAN MEDIUM CITRA PADA LEAST SIGNIFICANT BIT   Legito1, Jamaluin2 ,Tasliyah3 Program Studi S2Teknik Informatika, Universitas Sumatera Utara Jalan Universitas No.9 Kampus USU Medan 20155 1legitostt@gmail.com 2jamaludinmedan@gmail.com 3tazlie@gmail.com  Abstrak — Metode ini menggunakan dua medium yang didefinisikan oleh user untuk meng-encode dan men-decode data rahasia. Medium pertama adalah kalimat pangram berisikan semua  karakter alfabet, sedangkan,  medium kedua adalah sebuah file citra yang tidak terkompresi. Metode yang diperkenalkan ini menggunakan algoritma yang dapat dirincikan sebagai berikut, setiap karakter pada pesan rahasia yang di-input akan di-encode dengan menggunakan dua buah indeks, yaitu sebuah indeks seed yang menunjuk ke sebuah karakter acak pada kalimat pangram dan sebuah indeks offset yang melambangkan jarak antara indeks seed dan kemunculan pertama dari karakter yang di-encode pada kalimat pangram. Panjang maksimum dari kalimat pangram yang diperbolehkan adalah 512 karakter, sehingga hanya 9 bit yang diperlukan untuk merepresentasikan indeks seed dan offset. Kedua indeks akan ditempelkan pada 3 buah LSB dari channel warna dari medium citra. Kedua medium, yaitu pangram dan citra dikirimkan kepada penerima. Keuntungan dari metode yang diperkenalkan ini adalah metode ini menggunakan  dua  medium,  yang  saling  melengkapi  satu  sama lain  untuk  mengirimkan  data  rahasia,  sehingga membuat data terkonversi menjadi tangguh terhadap stego-attack.   Kata kunci— Least Significant Bit, Pangram, Steganografi teks.  I.   PENDAHULUAN  Dalam dunia digital, steganografi diperkenalkan untuk menyembunyikan keberadaan komunikasi digital dengan menyembunyikan pesan rahasia di dalam pesan lain yang tidak dicurigai. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi pada aktivitas setiap hari, mengamankan data sensitif menjadi sebuah persoalan penting. [1]. Kriptografi  mengambil  peranan  penting  dalam  industri  teknik  informatika  ketika  pertama  kali diterapkan untuk mengamankan lalu lintas internet Salah satu protokol enkripsi yang umum digunakan untuk internet adalah SSL (Secure Socket Layer) yang mengenkripsi lalu lintas jaringan pada layer aplikasi menggunakan kriptografi asimetris. SSL memungkinkan transmisi data aman antara browser dan aplikasi online. Secara mendasar, kriptografi menyediakan pengamanan data dengan mengacak isi data dan mengubahnya menjadi bentuk baru yang tidak berguna bagi pihak yang tidak berkepentingan [2]. Walaupun penyadap tidak dapat mengetahui isi pesan, namun mereka mengetahui telah terjadi komunikasi rahasia. Sebagai solusinya, steganografi mulai menarik perhatian dari peneliti komputer dan pemakai. Kenyataannya,  sasaran  dari  steganografi  adalah  untuk  menyembunyikan  keberadaan  dari  komunikasi  data dengan  menempelkan data rahasia  yang akan ditransmisikan pada sebuah file digital  yang disebut sebagai carrier file seperti sebuah file citra atau teks [3]. Carrier file merupakan satu-satunya objek yang kelihatan sedang dikomunikasikan antara pengirim dan penerima. Karena data rahasia tidak kelihatan dan dikonversikan menjadi carrier file, tidak ada pihak lain, kecuali pihak yang sedang berkomunikasi mengetahui bahwa telah terjadi komunikasi rahasia [4]. Kekuatan dari steganografi tergantung pada tingkat kesulitan dari data terkonversi dapat dideteksi dan diperoleh kembali oleh pihak yang tidak memiliki hak. Steganalyst adalah spesialis yang disewa untuk mengidentifikasi file yang dicurigai memiliki data rahasia dan jika memungkinkan memperoleh kembali data tersebut. Walaupun demikian, steganalyst umumnya mengasumsikan bahwa data rahasia disembunyikan pada sebuah carrier file tunggal dan bukan pada beberapa file yang saling melengkapi satu sama lainnya [5].   A.  Rumusan Masalah Steganografi mempunyai kelebihan dalam aspek penyembunyian pesan di mana pesan yang disembunyikan tidak  terlihat  kasat  mata  berupa  kode  tertentu  seperti  kriptografi,  dikarenakan  dalam  steganografi  pesan dititipkan pada suatu cover image. Bagaimana agar pesan tersebut dapat dititipkan pada cover image tanpa terlihat berkurangnya kualitas dari cover image , dan metode apa yang tepat agar pesan yang dititipkan tidak mengurangi kualitas cover image ?    



JURNAL TEKNIK INFORMATIKA PRIMA ISSN 2088-6101 Vol 7, No 2, Oktober 2014 11   B.  Batasan Masalah Batasan masalah di atas , dibatasi dengan beberapa hal sebagai berikut : 1.    Input program adalah citra dalam format JPG, BMP dan PNG. Format citra hasil output sesuai dengan format citra input. 2.    Ukuran citra yang dapat diproses dengan batasan minimal 100 x 100 piksel dan maksimal 1000 x 1000 piksel. 3.    Data yang disisipkan berupa pesan bertipe data string 4.    Panjang pangram dibatasi maksimal 512 karakter.. 5.    Output file pangram berekstensi *.pgm. 6.    Output file pesan rahasia berekstensi *.txt.   C.  Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah menyembunyikan pesan teks dalam medium citra dengan metode steganografi teks menggunakan pangram dan medium citra.  D. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.    Dapat  mengetahui  teknik  penyembunyian  pesan  pada  medium  citra,  menerapkan  steganografi  teks menggunakan pangram dan medium citra. 2.    Dapat digunakan sebagai alternatif untuk menghasilkan steganografi teks.   II. TINJAUAN PUSTAKA  Citra adalah representasi (gambaran), kemiripan, atau imitasi dari sebuah objek. Citra merupakan kumpulan dari titik-titik yang mempunyai intensitas tertentu membentuk satu kesatuan perpaduan yang mempunyai arti baik secara artistik maupun intristik [6].  Citra  yang baik adalah citra  yang dapat  menampilkan  gambar  yang dimaksud  dengan seutuhnya,  yang meliputi keindahan gambar, kejelasan gambar untuk penganalisaan dan maksud-maksud lainnya. Dengan kata lain, citra yang baik adalah citra yang dapat menampilkan nilai artistik dan intristik gambar tersebut dengan baik. Citra yang dihasilkan dapat digolongkan menjadi citra analog dan citra digital.  A.  Citra Analog Analog berhubungan dengan hal yang berterusan (continue) dalam satu dimensi. Contohnya adalah bunyi. Bunyi diwakili dalam bentuk analog yaitu suatu gelombang udara yang berterusan di mana kekuatannya diwakili sebagai jarak gelombang. Hampir semua kejadian alam boleh diwakili sebagai perwakilan analog seperti bunyi, cahaya, air, elektrik, angin dan sebagainya. Data gambar yang digunakan dalam bentuk rekaman hard-copy dinamakan foto (citra analog). Foto direkam dalam dua dimensi pada photosensitive emulsions. Citra analog terdiri dari sinyal-sinyal frekuensi elektromagnetis yang belum dibedakan sehingga pada umumnya tidak dapat ditentukan ukurannya [6].  B.  Citra Digital  Citra digital adalah citra yang terdiri dari sinyal–sinyal frekuensi elektromagnetis yang sudah di-sampling sehingga dapat ditentukan ukuran titik gambar tersebut yang pada umumnya disebut piksel. Untuk menyatakan citra (image) secara matematis, dapat didefinisikan fungsi f(x,y) di mana x dan y menyatakan suatu posisi dalam koordinat dua dimensi dan nilai f pada titik (x,y) adalah nilai yang menunjukkan warna citra pada titik tersebut. Contoh indeks baris dan kolom (x,y) dari sebuah piksel dinyatakan dalam bilangan bulat. Piksel (0,0) terletak pada sudut kiri atas pada citra, indeks x bergerak ke kanan dan indeks y bergerak ke bawah [6].Secara matematis fungsi intensitas cahaya pada bidang dua dimensi dapat dinyatakan dengan dimana : f ( x, y) ,(x,y)      : koordinat pada bidang dua dimensi f(x,y)     :intensitas cahaya (brightness) pada titik (x,y) Sistem  koordinat  yang  digunakan  adalah  sistem  koordinat  kartesius,  dimana  sumbu  horizontal  dinyatakan sebagai sumbu-X dan sumbu vertikal dinyatakan sebagai sumbu-Y. Dengan anggapan bahwa, cahaya merupakan energi, maka intensitas cahaya memiliki nilai pada interval 0 sampai tak terhingga, atau dituliskan sebagai: 0  f ( x, y)  Sedangkan nilai dari f ( x, y) sebenarnya diperoleh dari hasil kali antara i( x, y) dan r ( x, y) , dimana:



JURNAL TEKNIK INFORMATIKA PRIMA ISSN 2088-6101 Vol 7, No 2, Oktober 2014 12   1.    i(x,y) adalah jumlah cahaya yang berasal dari sumbernya (illumination), nilainya dari 0 (nol) sampai tak terhingga 2.    r(x,y) adalah derajat kemampuan objek memantulkan cahaya (reflection), dimana nilainya dari 0 sampai 1.  C.  Steganografi  Steganografi adalah merupakan salah satu cara untuk menyembunyikan suatu pesan / data rahasia di dalam data atau pesan lain yang tampak tidak mengandung apa-apa, kecuali bagi orang yang mengerti kuncinya. Dalam bidang keamanan komputer, steganografi digunakan untuk menyembunyikan data rahasia saat enkripsi tidak  dapat dilakukan atau bersamaan dengan enkripsi. Jadi, walaupun enkripsi berhasil dipecahkan (decipher) pesan / data rahasia tetap tidak terlihat. Selain itu, pada kriptografi pesan disembunyikan dengan “diacak” sehingga pada kasus-kasus  tertentu  dapat  dengan  mudah  mengundang  kecurigaan,  sedangkan  pada  steganografi  pesan  “disamarkan” dalam bentuk yang relatif “aman” sehingga tidak terjadi kecurigaan itu. Steganografi dapat digunakan pada berbagai macam bentuk data, yaitu image, audio, dan video [7].  Untuk menjelaskan metode ini, digunakan citra digital sebagai cover-object. Pada setiap byte terdapat bit yang paling kurang berarti (Least Significant Bit atau LSB). Misalnya pada byte 00011001, maka bit LSB-nya adalah 1. Untuk melakukan penyisipan pesan, bit yang paling cocok untuk diganti dengan bit pesan adalah bit LSB, sebab pengubahan bit tersebut hanya akan mengubah nilai byte-nya menjadi satu lebih tinggi atau satu lebih rendah. Sebagai contoh, urutan bit berikut ini menggambarkan 3 pixel pada cover-image 24-bit.  (00100111 11101001 11001000) (00100111 11001000 11101001) (11001000 00100111 11101001)  Pesan yang akan disisipkan adalah karakter “A”, yang nilai biner-nya adalah 01000001, maka akan dihasilkan stego image dengan urutan bit sebagai berikut: (00100111 11101000 11001000) (00100110 11001000 11101000) (11001000 00100111 11101001)  Ada dua jenis teknik yang dapat digunakan pada metode LSB, yaitu penyisipan pesan secara sekuensial dan secara acak. Sekuensial berarti pesan rahasia disisipkan secara berurutan dari data titik pertama yang ditemukan pada file gambar, yaitu titik pada sudut kanan bawah gambar. Sedangkan acak berarti penyisipan pesan rahasia dilakukan secara acak pada gambar, dengan masukan kata kunci [8].  D,.Pangram Pangram     adalah     sebuah     kalimat     yang     terdiri     dari     seluruh     26     huruf     dalam     alfabet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY. pangram, yang berarti setiap huruf dalam bahasa Yunani, adalah sebuah kalimat yang tersusun dari setiap huruf dari alfabet minimal sekali. Pangram digunakan untuk menguji perangkat telekomunikasi seperti telegraf, untuk menampilkan contoh font seperti Microsoft font viewer, dan berbagai aplikasi lainnya. Salah satu pangram bahasa Inggris yang paling terkenal adalah “The quick brown fox jumps over the lazy dog”, yang mencakup semua huruf dalam alfabet bahasa Inggris. Metode steganografi yang dibahas ini tidak hanya memerlukan semua huruf bahasa Inggris, tetapi juga digit dan karakter spesial sehingga dapat cocok dengan semua kemungkinan karakter dari pesan rahasia untuk disembunyikan.                       



JURNAL TEKNIK INFORMATIKA PRIMA ISSN 2088-6101 Vol 7, No 2, Oktober 2014 13   E.  Metode Steganografi Enhanced LSB Proses utama dari metode enhanced LSB akan dijelaskan bahwa setiap pixel memiliki tiga buah komponen yaitu red, green, blue. Setiap komponen direpresentasikan oleh satu byte, setiap byte memiliki sebuah bit LSB. Apabila bit LSB tersebut adalah 1, maka semua bit pada byte tersebut diganti dengan bit 1 sehingga nilai byte tersebut adalah 11111111 (biner) atau 255 (desimal). Sedangkan, apabila bit LSB tersebut adalah 0, maka semua bit pada byte tersebut diganti dengan bit 0 sehingga nilai byte tersebut adalah 00000000 (biner) atau 0 (desimal). Misalnya terdapat sebuah pixel dengan komposisi byte sebagai berikut :  BLUE GREEN RED 10100101 10011100 11100111  Maka setelah mengalami enhanced LSB byte-byte di atas akan menjadi :   BLUE GREEN RED 11111111 00000000 11111111    Setelah melalui proses penyaringan, maka citra pada bagian gambar yang tidak disisipi pesan akan mendekati bagian gambar semula. Sedangkan bagian gambar yang mengandung pesan rahasia akan menjadi ”rusak” setelah disaring.  Dengan demikian,  dari gambar  yang dihasilkan  setelah penyaringan,  mata  manusia dapat dengan mudah membedakan apakah pada gambar tersebut terdapat pesan rahasia.  III.METODOLOGI PENELETIAN  Algoritma yang diusulkan melibatkan beberapa langkah yang harus diselesaikan dalam rangka menyembunyikan pesan teks, input menggunakan dua media yang ditetapkan pengguna, kalimat pangram dilambangkan Pan dan file gambar dilambangkan IMG. Langkah-langkah eksekusi dilakukan beberapa tahapan antara lain: 1.    Sebuah input pesan teks rahasia dinotasikan dengan M= {m0, m1, m2,....mn-1 } dimana adalah M karakter tunggal dan n adalah jumlah karakter dalam M diumpankan ke algoritma. 2.    Sebuah nomor acak dipilih disebut sebagai indeks benih dilambangkan dengan SEED seperti SEED< 512. Tujuannya untuk menunjukkan karakter acak dalam pangram yang dilambangkan oleh PAN. 3.    Mulai dari indeks SEED, PAN dicari linear untuk kejadian pertama karakter m tertentu dari masukan pesan rahasia M, setelah itu ditemukan indeks dilambangkan dengan OFFSET dihitung sebagai jarak dari indeks SEED ke Indeks m PAN seperti OFFSET = indeks seperti 512 karakter maksimum panjang pangram, 9 bit untuk mewakili indeks SEED dan OFFSET. 4.    Indeks SEED dan OFFSET diubah menjadi biner sampai 9 bit untuk masing-masing seperti SEED = { e0, e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8} dimana e adalah bit tunggal dalam SEED dan OFFSET = {k0, k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7, k8} dimana k adalah bit tunggal dalam OFFSET. 5.    Bekerja dengan medium kedua yaitu citra carrier, itu dilambangkan dengan IMG = {p0 [ R0, G0, B0, p1 [R1, G1, B1], pn- 1[Rn-1, Gn-1, Bn-1]} diman pi adalah pixel dalam gambar pembawa IMG. 6.    Indeks SEED acak disimpan dalam tiga LSB dari tiga jalur warna dari pixel sedangkan indeks OFFSET disimpan dalam tiga LSB dari tiga jalur warna pixel pt + 1. 7.    Langkah 2-6 diulang sampai semua karakter di M telah habis. Kemudian pangram dan IMG dikirim ke penerima. Dalam rangka memulihkan pesan rahasia M ketika kedua media yang diterima oleh penerima, tiga LSB setiap pixel dalam medium kedua harus diekstrak sedemikian rupa bahwa setiap ekstaksi dua pasang 9 bit dikelompokkan bersama karena mewakili SEED dan indeks OFFSET. Setelah itu media kedua kalimat               



JURNAL TEKNIK INFORMATIKA PRIMA ISSN 2088-6101 Vol 7, No 2, Oktober 2014 14    pangram digunakan untuk menemukan karakter rahasia indeks of M = SEED + OFFSET.                           Gambar 3.1. Metode Usulan  Proses kerja dari algoritma  Setiap karakter pada pesan rahasia di-encode menggunakan dua indeks, yaitu:  1.    Indeks seed yang menunjuk ke sebuah karakter acak pada kalimat pangram (medium pertama).  2.    Indeks offset yang berarti jarak antara indeks seed dan karakter pada kalimat pangram yang sesuai dengan karakter yang di-encode. Karena pangram hanya memiliki panjang maksimum 512 (= 29) karakter, maka hanya terdapat 9 bit yang diperlukan untuk menghasilkan indeks. Kedua indeks akan ditempelkan pada citra pembawa (medium kedua) seperti indeks seed pada piksel tertentu dan indeks offset pada piksel berikutnya. Pembagian bit (indeks seed dan offset) yang disimpan pada ketiga LSB dari channel warna pada citra pembawa adalah 3 bit pada channel Red, 3 bit pada channel Green dan 3 bit pada channel Blue. Terakhir, kedua medium, pangram dan citra dikirimkan kepada penerima.                         



JURNAL TEKNIK INFORMATIKA PRIMA ISSN 2088-6101 Vol 7, No 2, Oktober 2014 15    Untuk menempelkan kumpulan nilai indeks ke dalam citra sampul, akan digunakan metode enhanced LSB yang memiliki proses kerja seperti terlihat pada gambar activity diagram berikut:            Gambar 3.4 Citra Hasil Terhadap Input Citra logo fasilkom USU.png    Gambar 3.5 Proses Perbandingan terhadap Citra Hasil  Rincian gambar proses pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada gambar berikut:   



JURNAL TEKNIK INFORMATIKA PRIMA ISSN 2088-6101 Vol 7, No 2, Oktober 2014 16    Gambar 3.6 Pempelan Pesan Rahasia Terhadap Input Citra logo fasilkom USU.png proses ekstraksi pesan yang berhasil dapat dilihat pada gambar berikut:   Gambar 3.7 Proses Ekstraksi Pesan Rahasia Terhadap Input Citra logo fasilkom USU.png  Dari hasil pengujian dilakukan, dapat dilihat bahwa: 1.    Citra yang telah diubah brightness-nya tidak dapat diekstrak kembali pesan rahasianya karena telah terjadi perubahan warna piksel. 2.    Proses perubahan / penghapusan bagian tertentu pada citra tidak memiliki pengaruh besar terhadap data yang disisipkan selama bagian yang terhapus tidak menampung pesan yang disisipkan. 3.    Algoritma steganografi teks yang digunakan bersifat sensitif terhadap kalimat pangram yang digunakan. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian dimana penambahan/perubahan pada kalimat pangram yang digunakan akan menyebabkan pesan rahasia tidak dapat terekstrak keluar.  A.  Pembahasan  Tujuan dari steganografi adalah merahasiakan atau menyembunyikan keberadaan dari sebuah pesan tersembunyi atau sebuah informasi. Dalam prakteknya, kebanyakan pesan disembunyikan dengan membuat perubahan tipis terhadap data digital lain yang isinya tidak akan menarik perhatian dari penyerang potensial, sebagai contoh sebuah gambar yang terlihat tidak berbahaya. Perubahan ini bergantung pada kunci (sama pada kriptografi) dan pesan untuk disembunyikan. Orang yang menerima gambar kemudian dapat menyimpulkan informasi terselubung dengan cara mengganti kunci yang benar ke dalam algoritma yang digunakan. Pada metode steganografi cara ini sangat berguna jika digunakan pada cara steganografi komputer karena banyak format berkas digital yang dapat dijadikan media untuk menyembunyikan pesan. Sasaran dari steganografi adalah untuk menyembunyikan keberadaan dari komunikasi dengan menempelkan data rahasia yang akan ditransmisikan pada sebuah file digital yang disebut sebagai carrier file seperti sebuah file citra atau teks. Carrier file merupakan satu-satunya objek yang kelihatan sedang dikomunikasikan antara pengirim dan penerima. Karena data rahasia tidak kelihatan dan dikonversikan menjadi carrier file, tidak ada pihak lain, kecuali pihak yang sedang berkomunikasi mengetahui bahwa telah terjadi komunikasi rahasia. Kekuatan dari steganografi tergantung pada tingkat kesulitan dari data terkonversi dapat dideteksi dan diperoleh kembali oleh pihak yang tidak memiliki hak. Steganalyst adalah spesialis yang disewa untuk mengidentifikasi file yang dicurigai memiliki data rahasia dan jika memungkinkan memperoleh kembali data tersebut. Walaupun demikian, steganalyst umumnya mengasumsikan bahwa data rahasia disembunyikan pada sebuah carrier file tunggal dan bukan pada beberapa file yang saling melengkapi satu sama lainnya. Keuntungan dari metode yang diperkenalkan ini adalah metode ini menggunakan dua medium, yang saling melengkapi satu sama lain untuk mengirimkan data rahasia, sehingga membuat data terkonversi menjadi tangguh terhadap  stego-attack.  Proses  kerja  dari  algoritma  steganografi  teks  tersebut,  dengan  pertimbangan  bahwa metode ini lebih aman karena menggunakan dua medium karena saling melengkapi satu sama lain untuk mengirimkan data rahasia , dibandingkan dengan kebanyakan metode steganografi lainnya yang hanya menggunakan satu medium saja.     
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