
Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi dan Ilmu Komputer (SNITIK)   ISBN : XXX – XXX 
Medan, 26 April 2018 

 

 

71 

 

IMPLEMENTASI ALGORITMA FIVE MODULUS DALAM 

MENYEMBUNYIKAN DATA RAHASIA KE DALAM 

CITRA DIGITAL 
 

Christnatalis, M.Kom1, Novandi Ngichones2 
1Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer, 

Universitas Prima Indonesia 

Jl. Sekip Simpang Sikambing 20111 

Telp. (061)4578870 
2Jurusan Teknik Informatika , Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer, Universitas 

Prima Indonesia 

Jl. Brigjend Katamso 202115 

E-mail: christnatalis@unprimdn.ac.id, novandin@gmail.com. 

 

 

ABSTRAKS 

Keamanan informasi merupakan salah satu faktor terpenting dari teknologi informasi 

dan komunikasi. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan metode steganografi. 

Metode steganografi yang paling populer adalah metode LSB. Namun, metode LSB 

sangat rentan terhadap penyerangan, maka penulis memberikan solusi dengan 

menggunakan metode Five Modulus. Metode Five Modulus akan memecahkan 

sebuah citra digital menjadi sekumpulan subblok citra yang disebut window dengan 

ukuran n x n. Pesan rahasia akan disisipkan pada window tersebut. Semakin kecil 

ukuran window, maka semakin banyak pesan rahasia yang dapat disisipkan ke dalam 

citra tersebut. Perangkat lunak yang dirancang dapat menyisipkan semua tipe file 

data. Serta penambahan noise pada citra pun tidak berpengaruh pada proses ekstraksi 

file rahasia karena bit pesan disisipkan pada blok citra. Tetapi perangkat lunak ini 

memiliki kelemahan dimana hanya dapat menyimpan file dengan ukuran maksimum 

200 KB, sehingga metode ini kurang efektif dalam menyimpan file yang besar. 

 

Kata Kunci: Citra Digital, Pesan Rahasia, Steganografi, Metode Five Modulus, 

Penempelan, Ekstraksi. 

 

1. PENDAHULUAN 

Keamanan informasi merupakan 

salah satu faktor terpenting dari 

teknologi informasi dan komunikasi. 

Kriptografi dibuat sebagai sebuah 

teknik untuk mengamankan 

kerahasiaan dari informasi. Namun, 

kadang-kadang diperlukan agar pihak 

lain tidak mengetahui bahwa terdapat 

informasi yang dirahasiakan. Untuk itu, 

maka dapat diterapkan metode 

steganografi. 

Metode steganografi yang paling 

populer adalah metode LSB (Least 

Significant Bit). Namun, metode LSB 

sangat rentan terhadap penyerangan 

dengan menggunakan operasi dasar 

pengolahan citra. Pada tahun 2012, 

Jassim memperkenalkan metode Five 

Modulus yang diterapkan untuk 

mengkompresi citra. Ide dasar dari 

metode ini yaitu bahwa piksel 

bertetangga biasanya berhubungan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis 

tertarik untuk menerapkan algoritma 

steganografi Five Modulus. Oleh 

karena itu, penulis mengambil Tugas 

Akhir dengan judul “Implementasi 

Algoritma Five Modulus Dalam 

Menyembunyikan Data Rahasia Ke 

Dalam Citra Digital”. 
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2. LANDASAN TEORI 

2.1 Representasi Citra Digital 

Komputer digital bekerja dengan 

angka-angka presisi terhingga, dengan 

demikian hanya citra dari kelas diskrit-

diskrit yang dapat diolah dengan 

komputer; citra dari kelas tersebut lebih 

dikenal sebagai citra digital. Citra 

digital merupakan suatu array dua 

dimensi atau suatu matriks yang 

elemen-elemennya menyatakan tingkat 

keabuan dari elemen gambar; jadi 

informasi yang terkandung bersifat 

diskrit. Citra digital tidak selalu 

merupakan hasil langsung data 

rekaman suatu sistem. Kadang-kadang 

hasil rekaman data bersifat kontinu 

seperti gambar pada monitor televisi, 

foto sinar-X, dan lain sebagainya. 

Dengan demikian untuk mendapatkan 

suatu citra digital diperlukan suatu 

proses konversi, sehingga citra tersebut 

selanjutnya dapat diproses dengan 

komputer. Citra digital dapat ditulis 

dalam bentuk matriks sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Matriks warna piksel 

(Sumber. Nur Nafi'iyah, 2015:50) 

Nilai pada suatu irisan antara baris 

dan kolom (pada posisi x,y) disebut 

dengan picture elements, image 

elements, pels, pixels. Istilah terakhir 

(pixels) paling sering digunakan pada 

citra digital. Secara umum, pengolahan 

citra digital menunjuk pada pemrosesan 

gambar 2 dimensi menggunakan 

komputer. Dalam konteks yang lebih 

luas, pengolahan citra digital lebih 

mengacu pada pemrosesan setiap 2 

data dimensi. Citra digital merupakan 

sebuah larik (array) yang berisi nilai-

nilai real maupun kompleks yang di 

representasikan dengan deretan bit 

tertentu. Suatu citra dapat didefenisikan 

sebagai fungis f (x,y), berukuran M 

baris dan N kolom, dengan x dan y 

adalah koordinat spasial, dan amplitudo 

f dititik koordinat (x,y) dinamakan 

intensitas atau tingkat kaabuan dari 

citra pada titik tersebut. Apabila nilai 

x,y dan nilai amplitudo f secara 

keseluruhan berhingga (finite) dan 

bernilai diskrit maka dapat dikatakan 

bahwa citra tersebut adalah citra 

digital. 

Citra digital adalah gambar dua 

dimensi yang dihasilkan dari gambar 

analog dua dimensi yang kontinus 

menjadi gambar diskrit melalui proses 

sampling. Agar dapat direpresentasikan 

secara numeric dengan nilai-nilai 

diskrit. Representasi citra dari fungsi 

malar (kontinu) menjadi nilai-nilai 

diskrit disebut digitalisasi. Citra yang 

dihasilkan inilah yang disebut digital 

(Digital Image) (Mhd.Helmi Nasution, 

2016:87).  

Pengolahan citra pada masa 

sekarang merupakan suatu aplikasi 

yang sangat luas dalam berbagai 

bidang kehidupan antara lain bidang 

arkeologi, astronomi, biomedis, bidang 

industri dan penginderaan jauh yang 

menggunakan teknologi citra satelit. 

Segmentasi ini akan mengubah suatu 

citra masukan yang kompleks menjadi 

citra yang lebih sederhana, berdasarkan 

peninjauan terhadap komponen citra. 

Dengan demikian akan memudahkan 

pengamat citra untuk melakukan 

analisis.  

Pada dasarnya ada tiga bidang yang 

menangani pengolahan data berbentuk 

citra, yaitu: grafika komputer, 

pengolahan citra dan visi komputer. 

Pada bidang grafika komputer banyak 

dilakukan proses yang bersifat sintesis 

yang mempunyai ciri data masukan 

berbentuk deskriptif dengan keluaran 

hasil proses yang berbentuk citra. 

Sedangkan proses di bidang visi 

komputer merupakan kebalikan dari 

proses grafika komputer. Terakhir, 

bidang pengolahan citra merupakan 

proses pengolahan dan analisis citra 
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yang banyak melibatkan persepsi 

visual, yakni data masukan maupun 

data keluarannya berbentuk citra.  

Pada pengolahan citra terdapat enam 

jenis operasi pengolahan, yaitu 

peningkatan kualitas citra, restorasi 

citra, kompresi citra, segmentasi citra, 

analisis citra, dan rekonstruksi citra. 

Pada umumnya informasi yang ada 

dalam suatu citra terletak pada 

strukturnya. Agar mudah memahami 

suatu citra dapat dilakukan dengan 

menyederhanakan struktur citra 

tersebut (Nur Nafi'iyah, 2015:49). 

 

2.2 Teknik dan Metode Steganografi 

Teknik steganografi digital yang 

diterapkan pada media penampung 

berbentuk data citra, saat ini telah 

dikembangkan dalam beberapa teknik, 

yaitu: 

a. Domain spatial technique, Teknik in 

bekerja dengan menyembunyikan 

informasi pada pixel-pixel yang 

membentuk sebuah citra yang 

disebut domain spasial. Teknik ini 

juga dikenal sebagai teknik 

subtitusi. Salah satu metode yang 

terkenal dalam teknik ini adalah 

metode least significant bit (LSB). 

b. Transform domain technique, 

Teknik ini bekerja dengan 

menyisipkan data rahasia ke dalam 

domain frekuensi, yaitu pada 

koefisien-koefisien frekuensi hasil 

transformasi data cover. Adapun 

jenis transformasi yang telah 

dikembangkan dalam steganografi 

pada teknik ini, diantaranya adalah: 

1. Discrete Cosine Transform 

2. Fourier Transform 

3. Wavelet Transform  

(Muhammad Zunaidi, 2013:13) 

 

2.3 Kriteria Steganografi yang 

Bagus 

Steganografi yang dibahas di sini 

adalah penyembunyian data di dalam 

citra digital saja. Meskipun demikian, 

penyembunyian data dapat juga 

dilakukan pada wadah berupa suara 

digital, teks, ataupun video. 

Penyembunyian data rahasia ke dalam 

citra digital akan mengubah kualitas 

citra tersebut. Kriteria yang harus 

diperhatikan dalam penyembunyian 

data adalah: 

a. Fidelity. Mutu citra penampung 

tidak jauh berubah. Setelah 

penambahan data rahasia, citra hasil 

steganografi masih terlihat dengan 

baik. Pengamat tidak mengetahui 

kalau di dalam citra tersebut 

terdapat data rahasia. 

b. Robustness. Data yang 

disembunyikan harus tahan terhadap 

manipulasi yang dilakukan pada 

citra penampung (seperti 

pengubahan kontras, penajaman, 

pemampatan, rotasi, perbesaran 

gambar, pemotongan (cropping), 

enkripsi, dan sebagainya. Bila pada 

citra dilakukan operasi pengolahan 

citra, maka data yang 

disembunyikan tidak rusak. 

c. Recovery. Data yang disembunyikan 

harus dapat diungkapkan kembali 

(recovery). Karena tujuan 

steganografi adalah data hiding, 

maka sewaktu-waktu data rahasia di 

dalam citra penampung harus dapat 

diambil kembali untuk digunakan 

lebih lanjut. 

 

2.4 Colour Space 
Colour space (ruang warna) adalah 

metode yang dapat menentukan, 

menciptakan dan memvisualisasikan 

warna. Tiga model warna yang paling 

popular adalah RGB (digunakan dalam 

grafika komputer). YIQ, YUV, YCbCr 

(digunakan dalam sistem video), dan 

CMYK (cyan, magenta, yellow) 

digunakan dalam pencetakan berwarna 

/ color printing. Sedangkan model 

warna HLS, HCV, HSV, MTM, dan 

CIE-LUV, didasarkan pada tiga 

persepsi manusia tentang warna, yaitu 
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hue (inti warna), saturation (intensitas), 

dan brightness (kecerahan). Namun, 

tidak satupun dari ruang warna secara 

langsung berhubungan dengan nilai hue 

(inti warna), saturation (intensitas) dan 

brightness (kecerahan). Ruang warna 

dikembangkan untuk menyederhanakan 

pemrograman, pengolahan, dan 

manipulasi terhadap citra digital 

dengan komputasi. 

 

2.5 Model Warna RGB 
Model warna RGB adalah suatu cara 

atau teknik pemodelan warna 

berdasarkan konsep penggabungan 

cahaya primer yaitu Red, Green dan 

Blue untuk membentuk suatu warna 

baru. Untuk membentuk warna dengan 

RGB, tiga warna (merah, hijau, dan 

biru) harus dikombinasikan (misalnya 

dengan emisi dari layar hitam, atau 

dengan refleksi dari layar putih). 

Masing-masing dari tiga warna 

disebut sebagai komponen warna, dan 

masing-masing dapat memiliki 

intensitas yang berbeda. Pada komputer 

masing-masing komponen warna 

tersebut dipresentasikan ke dalam nilai 

antara 0 – 255 dan penggabungan dari 

ketiga jenis komponen tersebut dapat 

menghasilkan sekitar 16.777.216 warna 

berbeda. 

Tujuan utama dari model warna 

RGB adalah untuk mempresentasikan 

ulang dan menampilkan gambar dalam 

sistem elektronik, misalnya dalam 

televisi dan komputer. Model warna 

RGB juga digunakan dalam fotografi 

konvensional. RGB juga sering 

digunakan dalam perangkat input 

seperti: TV berwarna dan kamera 

video, scanner, dan kamera digital. 

Perangkat output seperti TV dalam 

berbagai teknologi (CRT, LCD, 

plasma, dll), komputer dan layar HP, 

video proyektor, layar LED 

multiwarna. 

 

 

2.6 Model YCbCr 
Ruang warna YCbCr dikembangkan 

sebagai bagian dari ITU-R BT.601, 

standar dunia internasional untuk 

komponen video digital. Ruang warna 

YCbCr saat ini digunakan secara luas 

diberbagai bidang video digital dan 

pengolahan citra. Dalam ruang warna 

ini, luminance (kecerahan citra) 

dinyatakan dengan sebuah variable Y, 

sementara nilai yang disimpan dalam 2 

variabel warna cb dan cr, nilai cb 

adalah perbandingan dari nilai biru 

dengan nilai warna lainnya. Nilai cr 

adalah nilai warna merah dengan nilai 

warna lainnya. Gambar color plane 

dari ruang warna YCbCr. 

Untuk konversi warna citra RGB ke 

warna YCbCr dalam bidang 

pengolahan citra secara komputasi, 

dapat digunakan rumus berikut ini: 

Y= 0,299 R + 0,587 G + 0,114B + 16 

Cb = -0,169R – 0,331G + 0,5B + 128 

Cr = 0,5R + - 0,419G + - 0,081B + 128 

Sedangkan untuk konversi YCbCr ke 

RGB dapat dilakukan dengan rumus: 

R = Y + 1.402 (Cr-128) 

G = Y – 0.34414 (Cb-128) – 0.71414 

(Cr – 128) 

B = Y + 1.772 (Cb – 128) 

Alasan penggunaan ruang warna 

YCbCr dikarenakan warna YCbCr 

dapat digunakan untuk membantu 

menemukan warna kulit manusia. 

Kuncinya adalah dengan menggunakan 

kriteria nilai cb dan cr tertentu untuk 

membatasi kemungkinan pixel-pixel 

yang tergolong kulit manusia. 

 Adapun kriteria nilai warna 

pixel yang digolongkan sebagai nilai 

warna kulit manusia adalah: 

77  Cb < 127 dan 133 < Cr < 177. 

 

2.7 Metode Five Modulus 

Five Modulus Method (FMM) 

pertama kali diperkenalkan oleh Jassim 

(2012). Ide dasar dari FMM adalah 

berdasarkan pada konsep bahwa sebuah 

karakteristik umum pada kebanyakan 
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citra adalah piksel tetangga yang saling 

berhubungan. Oleh karena itu, pada 

sebuah citra dimensi 2, tetangga dari 

sebuah piksel hampir mirip dengan 

piksel asli. Oleh karena itu, FMM akan 

membagi sebuah citra ke dalam blok 

berukuran k x k piksel. 

Transformasi FMM tidak 

mempengaruhi sistem visual manusia 

(human visual system / HVS). 

Algoritma yang diperkenalkan ini 

disebut sebagai ST-FMM yang disebut 

sebagai Steganography by the Five 

Modulus Method. Oleh karena itu, 

semua piksel di dalam citra FMM 

merupakan kelipatan dari 5, sehingga 

nilai yang tidak habis dibagi dengan 5 

akan berbeda dalam blok k x k. Seperti 

diketahui, kode ASCII standar terdiri 

dari 128 buah karakter. Tetapi 

kebanyakan 95 buah karakter yang 

digunakan dalam binary coding dapat 

diekstrak dari kode ASCII umum 

direpresentasikan pada tabel berikut: 

 
Gambar 2. Karakter ASCII Umum 

(Sumber. Jassim, 2013:41) 

Ketergantungan dari ukuran window 

yang cocok digunakan untuk 

steganography merupakan sebuah 

prosedur penting. Ukuran window yang 

lebih kecil lebih bagus untuk 

meningkatkan jumlah karakter dari 

pesan rahasia yang dapat 

disembunyikan dalam citra sampul. 

Untuk menentukan ukuran window 

yang cocok untuk digunakan dapat 

menggunakan rumusan berikut: 

 
Dimana n merepresentasikan jumlah 

karakter yang digunakan dalam pesan 

rahasia. Operasi ┌ ┐menandakan 

operasi pembuatan ke atas (ceiling). 

Sementara itu, sebuah kunci stego 

digunakan untuk mengontrol pesan 

penyembunyian sehingga dapat 

membatasi proses pendeteksian dan 

pengembalian pesan rahasia. Pada ST-

FMM, kunci rahasia digunakan untuk 

mengekstrak pesan dari sebuah citra 

sampul dengan ukuran window 

tertentu. Oleh karena itu, untuk 

memperoleh kembali pesan rahasia 

tergantung sepenuhnya pada 

pengetahuan mengenai ukuran window. 

Jika seorang penyerang ingin 

mengekstrak pesan rahasia dari citra 

sampul maka harus dilakukan 

percobaan dengan kemungkinan yang 

sangat banyak. Pada private key 

steganography, pengirm dan menerima 

harus mengetahui sebuah kunci rahasia 

yang sama yang digunakan untuk 

menempelkan pesan (Jassim, 2013:41). 

 

2.8 Pengujian dengan MSE dan 

PSNR 

MSE dapat secara langsung 

merefleksikan perbedaan kualitas 

diantara dua buah citra digital. MSE 

digunakan sebagai standar untuk 

menghitung kualitas dari citra asli dan 

citra stego yang dihasilkan. MSE 

diantara dua buah citra dapat dihitung 

dengan menggunakan rumusan berikut: 
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Disini, M, N adalah lebar dan tinggi 

dari citra digital, P1(i, j) adalah nilai 

piksel dari citra digital asli dan P2(i, j) 

adalah nilai piksel dari citra digital ter-

decode.  

Dalam penelitian ini, P1 akan 

merupakan nilai piksel dari pengujian 1 

dan P2 akan merupakan nilai piksel dari 

pengujian 2. Biasanya, jika nilai MSE 

≥ 30 db, maka dapat dikatakan bahwa 

citra stego yang dihasilkan dapat 

terdeteksi oleh mata manusia (Zhu 

Liehuang, Li Wenzhou, Liao Lejian 

dan Li Hong, 2006:128). 

Sementara itu, rumusan PSNR yang 

digunakan adalah: 

PSNR= 10 . log10 (L
2 / MSE) 

Dimana: L = sinyal puncak dari citra 

grayscale. 

 

3. PERANCANGAN 

3.1 Perancangan Use-Case 

Diagram 

Use-case Diagram adalah diagram 

yang digunakan untuk menggambarkan 

fungsi tertentu dalam suatu sistem 

berupa komponen, kejadian, atau kelas. 

Use-case diagram sistem pada 

perangkat lunak yang dirancang dapat 

dilihat pada Gambar 1. 
Perangkat Lunak Steganografi dengan Algoritma Five 

Modulus

Menempelkan File

User

Embedding

Mengekstrak File

Melakukan Proses Pengujian

Membandingkan Citra

User 

Extraction

Meng-input Citra

Menyimpan 

Citra Stego

<< include >>

<< include >>

<< include >>

<< include >>
Meng-input file

 

Gambar 3. Use-Case Diagram 

Perangkat Lunak 

 

3.2 Perancangan Interface 

Rancangan tampilan dari perangkat 

lunak steganografi dengan algoritma 

Five Modulus ini dapat dirincikan 

sebagai berikut: 

1. Form ‘Main’ 
x

Proses Pengujian Perbandingan Keluar

Perangkat Lunak Steganografi dengan Algoritma Five Modulus

 
Gambar 4. Rancangan Form ‘Main’ 

2. Form ‘Proses Penempelan File’ 

1

2

x

Citra Sampul

Proses Embedding

...

Buka FileFile Rahasia

KeluarProses

Simpan

3

4

Gambar 5. Rancangan Form 

‘Penempelan File’ 

3. Form ‘Proses Ekstraksi File’ 

1

2

x

Citra Stego ...

File Rahasia

KeluarProses

3 Browse file

Gambar 6. Rancangan Form ‘Proses 

Ekstraksi File’ 
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4. Form ‘Pengujian’ 

1

xPengujian

Browse

KeluarSimpanLakukan Proses Ekstraksi

Warna Noise

Reset Hasil Pengujian

Reset Gambar

 
Gambar 7. Rancangan Form 

‘Pengujian’ 

5. Form ‘Perbandingan Citra’ 

1 2

3

XPerbandingan

Citra I Citra II

BrowseBrowse

Hasil Perbandingan

Piksel yang sama

Piksel yang tidak sama

Total Piksel

Citra Asli Citra Stego Citra Stego Rusak Dimensi MSE PSNR

Derajat Kemiripan 0 %

0

0

0

Nilai MSE 0

Nilai PSNR 0
Reset Proses Keluar

Gambar 8. Rancangan Form 

‘Perbandingan Citra’ 

6. Form ‘Hasil Pengujian’ 

Hasil Pengujian

Laporan Keluar

Citra Stego Ukuran % Noise

Gambar 9. Rancangan Form ‘Hasil 

Pengujian’ 

 

4. IMPLEMENTASI 

4.1 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Untuk menerapkan hasil dari rancangan 

sistem ini dibutuhkan beberapa 

perangkat keras untuk menyajikan 

aplikasi ini, adapun alat-alat yang 

dibutuhkan adalah satu unit laptop 

untuk menerapkan programnya dengan 

spesifikasi antara lain: 

a. Processor: Intel Core i5-5200 CPU 

@ 2.20GHz 

b. Memori(RAM) : 8 GB DDR4 

c. Ruang Simpan  : 1 TB  

 

4.2 Daftar Percobaan 

Adapun percobaan yang dilakukan 

penulis dalam perangkat lunak yang 

dirancang dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

Tabel 1. Daftar Percobaan 

 

5. KESIMPULAN 
Setelah menyelesaikan pembuatan 

perangkat lunak ini, penulis dapat 

menarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. File yang disisipkan ke dalam citra 

digital adalah tipe all file data. 

Dimana kita bisa menyisipkan 

semua tipe file data dengan ukuran 

file maksimum 200 KB. 

b. Proses penambahan noise pada citra 

steganografi tidak akan berpengaruh 

pada proses ekstraksi file rahasia 

karena bit pesan disisipkan pada 

blok citra. Kemungkinan perubahan 

nilai bit pesan yang terekstrak akibat 

proses penambahan noise sangat 

kecil, kecuali noise ditambahkan 

dalam jumlah yang sangat sbesar. 

 

 

 

Citra 

Stego 
Ukuran 

Pesan Terekstrak 

Metode 

Five 

Modulus 

Metode 

Pictorial 

Block 

Steganography 

 

240 x 

240 

1234567 

890 

 

1230167890 

 

 

200 x 

200  

1234567 

890 
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