
II-1 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI
1
 

 

2.1 Aplikasi/Perangkat Lunak [2] 

Aplikasi atau Perangkat Lunak adalah suatu subkelas perangkat lunak 

komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan 

suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat 

lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak 

secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas 

yang menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah 

pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. 

Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket kadang 

disebut sebagai suatu paket atau suite aplikasi (application suite). Contohnya 

adalah Microsoft Office dan Adobe Master Collection, yang menggabungkan 

suatu aplikasi pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. 

Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang 

memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan 

menggunakan tiap aplikasi. 

 

2.2 Steganography [3] 

Steganography berasal dari bahasa Yunani yaitu Steganós yang berarti 

menyembunyikan dan Graptos yang artinya tulisan sehingga secara keseluruhan 

artinya adalah tulisan yang disebunyikan. Secara umum steganography 

merupakan salah satu cara untuk menyembunyikan suatu pesan rahasia (hidding 

message) di dalam media penampung yang tampak tidak mengandung apa-apa, 

sehingga keberadaan pesan tidak terdeteksi oleh indera manusia kecuali bagi 

orang yang mengerti kuncinya (key). 
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Pada penggunaannya steganography membutuhkan dua properti, yaitu 

media penampung (cover) dan data rahasia yang akan disembunyikan. 

Steganography digital menggunakan media digital sebagai cover, misalnya citra, 

suara, teks, dan video. Data rahasia yang disembunyikan juga dapat berupa citra, 

suara, teks, atau video. Media yang telah disisipi data disebut stego data atau stego 

file. Proses penyembunyian data ke dalam media disebut penyisipan (embedding), 

sedangkan proses sebaliknya disebut ekstraksi (extraction). 

Di dalam bidang keamanan komputer, steganography berbeda dengan 

cryptography. Pada cryptography media yang sudah disisipi pesan rahasia akan 

terlihat sangat berbeda dengan media sebelum disisipi pesan rahasia tersebut. 

Pihak penerima pesan cryptography itu akan curiga walaupun dia juga sebenarnya 

tidak mengetahui maksud dari pesan tersebut. Cryptography isi pesannya diacak-

acak dengan algoritma tertentu sehingga pesan tersebut tidak bisa terbaca, kecuali 

dengan cara decrypt. Sedangkan pada steganography media yang sudah disisipkan 

dengan pesan rahasia akan tampak sama (dengan kasat mata) dengan media 

sebelum disisipi pesan tersebut. Sehingga pihak ketiga tidak tahu bahwa di balik 

pesan asli (cover text) tersembunyi pesan rahasia di baliknya. Dengan begitu maka 

akan maka media yang disisipi tidak menarik perhatian pihak ketiga untuk 

meneliti media itu lebih lanjut. Ilustrasi perbedaan steganography dengan 

criptography dapat diliat pada gambar berikut. 

 

Gambar 2. 1 Ilustrasi Cryptography dan Steganography 
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Steganography juga membahas bagaimana sebuah pesan dapat disisipkan 

ke dalam sebuah berkas media sehingga pihak ketiga tidak menyadarinya. 

Steganography memanfaatkan keterbatasan sistem indera manusia seperti mata 

dan telinga. Dengan adanya keterbatasan inilah metode steganography ini dapat 

diterapkan pada berbagai media digital. Hasil keluaran dari steganography ini 

memiliki bentuk persepsi yang sama dengan bentuk aslinya, tentunya persepsi di 

sini sebatas oleh kemampuan indera manusia, tetapi tidak oleh komputer atau 

perangkat pengolah digital lainnya.  
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Gambar 2. 2 Sistem Steganography
[4]

 

Gambar 2.2 menunjukkan sebuah sistem steganography umum dimana 

dibagian pengirim pesan, dilakukkan proses embedding (Fem) pesan yang hendak 

dikirim secara rahasia ke dalam data cover sebagai tempat meyimpannya (cover), 

dengan menggunakan kunci tertentu (key), sehingga dihasilkan data dengan pesan 

tersembunyi di dalamnya (stego). Di bagian penerima pesan, dilakukkan proses 

extracting (Fex) pada stego untuk memisahkan pesan rahasia dan data penyimpan 

(cover) tadi dengan menggunakan kunci yang sama seperti pada proses 

embedding tadi. Jadi hanya orang yang tahu kunci ini saja yang dapat 

mengekstrak pesan rahasia tadi. 

 

2.2.1 Sejarah Steganography [5] 

 Steganography sudah digunakan sejak dahulu kala untuk kepentingan 

politik, militer, diplomatik, serta untuk kepentingan pribadi sebagai alat. Beberapa 

contoh penggunaan steganography :  
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1. Steganography pada tubuh budak: Pada jaman Yunani Kuno, Herodotus 

(sejarawan Yunani) menyampaikan pesan dengan cara mencukur kepala 

budak dan mentato kepalanya dengan pesan tersebut. Kemudian saat 

rambutnya tumbuh kembali, budak dikirimkan pada tempat tujuan dan saat 

rambutnya kembali digunduli maka pesan akan terbaca.  

2. Steganography dalam lapisan lilin: Masih pada jaman Yunani Kuno, pesan 

rahasia di ukir pada kayu kemudian diberi lapisan lilin untuk menutupi pesan 

tersebut, dengan begitu pesan dapat disampaikan tanpa menimbulkan 

kecurigaan.  

3. Steganography pada kertas: Pada Perang Dunia II, pemerintah Amerika 

Serikat menulis pesan rahasia pada tentaranya yang di tawan oleh Jerman 

dengan menggunakan tinta tak terlihat di atas atau di bagian kosong pesan 

lainnya dan untuk mendeteksinya digunakan air.  

4. Steganography dengan microdots: Masih pada Perang Dunia II, agen mata-

mata menggunakan microdots untuk mengirimkan informasi. Penggunaan 

teknik ini biasa digunakan pada microfilm chip yang harus diperbesar sekitar 

200 kali.  

5. Steganography dunia digital: Pada suatu pengarahan yang dilakukan oleh FBI 

pada akhir September 2001, asisten direktur FBI, Ron Dick menyatakan 

kemungkinan para pembajak pesawat pada serangan 11 September ke gedung 

World Trade Center menggunakan teknologi internet seperti website 

perusahaan palsu atau website porno, e-mail, chat rooms, bulletin boards 

untuk mengkoordinasi serangan.  

 

2.2.2 Steganalysis [6] 

 Steganalysis merupakan suatu teknik atau yang digunakan untuk 

mengungkapkan keberadaan pesan tersembunyi atau tersamar dari steganography 

Steganalysis menjadi suatu misteri tersendiri untuk dapat diketahui bagaimana 

teknik untuk melakukan proses dekripsi atau pemecahan atau penemuan pesan 

tersebut. Terdapat beberapa software yang dapat melakukan analisa adanya 
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penggunaan teknik steganography . Dalam prakteknya cara pemecahan teknik apa 

yang digunakan dalam steganalysis sendiri secara empirik berkisar diantara :  

1. Menganalisa dari perubahan yang dilakukan terhadap meta data file tersebut.  

2. Menganalisa dari ciri-ciri file telah menggunakan software tertentu untuk 

steganography .  

3. Membandingkan file asli, lalu dicari perbedaannya dan pola yang digunakan 

sehingga dengan cara ini bukan saja dapat diketahui file telah mengalami 

proses steganography dapat pula diketahui pesan yang disembunyikan.  

Tetapi teknik steganalysis tidak dapat digunakan untuk mengetahui pesan 

yang disembunyikan bila ternyata pesan tersebut mengalami cryptography atau 

pengkodean pesan lagi. Jadi cara yang lebih baik untuk melakukan steganography 

adalah dengan melakukan asumsi bahwa orang akan tahu bahwa ada pesan yang 

disembunyikan sehingga dilakukan pengamanan lagi dengan cryptography.  

 

2.2.3 Manfaat Steganography  

Steganography adalah sebuah pisau bermata dua, bisa digunakan untuk 

alasan-alasan yang baik, tetapi bisa juga digunakan sebagai sarana kejahatan. 

Steganography juga dapat digunakan sebagai salah satu metode watermarking 

pada image untuk proteksi hak cipta, seperti juga digital watermarking 

(fingerprinting).  

Steganography juga dapat digunakan sebagai pengganti hash, dan yang 

terutama, seperti disebutkan sebelumnya, steganography dapat digunakan untuk 

menyembunyikan informasi rahasia, untuk melindunginya dari pencurian dan dari 

orang yang tidak berhak untuk mengetahuinya. Sayangnya, steganography juga 

dapat digunakan untuk mencuri data yang disembunyikan pada data lain sehingga 

dapat dikirim ke pihak lain, yang tidak berhak, tanpa ada yang curiga. 

Steganography juga dapat digunakan oleh para teroris untuk saling berkomunikasi 

satu dengan yang lain.  

Sehubungan dengan keamanan sistem informasi, steganography hanya 

merupakan salah satu dari banyak cara yang dapat dilakukan untuk 
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menyembunyikan pesan rahasia. Steganography lebih cocok digunakan 

bersamaan dengan metode lain tersebut untuk menciptakan keamanan yang 

berlapis. Sebagai contoh steganography dapat digunakan bersama dengan 

enkripsi. Windows dan Unix juga menggunakan steganography dalam 

mengimplementasikan hidden directory. 

 

2.2.4 Kriteria Penting Dalam Steganography [7] 

Penyembunyian data rahasia ke dalam media digital mengubah kualitas 

media tersebut. Faktor penting dalam penyembunyian data diantaranya adalah:  

1. Imperceptible,  Keberadaan  pesan  rahasia dalam media penampung tidak 

dapat dideteksi oleh panca indera. Misalnya, jika covertext berupa citra, maka 

penyisipan pesan membuat citra stegotext sukar dibedakan oleh mata dengan 

“covertextnya”. Jika covertext berupa audio (misalnya berkas file mp3, wav, 

midi dan sebagainya), maka indera telinga tidak dapat mendeteksi perubahan 

pada file “stegotextnya”. 

2. Fidelity, Mutu media penampung tidak jauh berubah. Setelah penambahan 

data rahasia pengamat tidak mengetahui kalau di dalam media tersebut 

terdapat data rahasia. 

3. Recovery. Data yang disembunyikan harus dapat diungkapkan kembali 

(recovery). karena tujuan steganography adalah menyembunyikan data, maka 

sewaktu-waktu data rahasia didalam media penampung harus dapat diambil 

kembali untuk digunakan lebih lanjut.  

4. Robustness, Data yang di sembunyikan tahan terhadap manipulasi yang 

dilakukan pada cover object. Kriteria robustness tidak terlalu penting karena 

yang utama steganography bertujuan untuk menghindari kecurigaan (lawan 

tidak menyadari keberadaan pesan tersembunyi). 
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2.2.5 Teknik Steganography [8] 

Saat ini setidaknya terdapat 6 teknik steganography , yaitu:  

1. Teknik substitusi (Substitution Techniques), yaitu dengan melakukan 

substitusi piksel-piksel tertentu dari berkas cover dengan piksel-piksel 

informasi yang disimpan. Contohnya adalah metode BPCS (Bit Plane 

Complexity Segmentation), metode LSB (Least Significant Bit).  

2. Teknik Domain Transformasi (Domain Transform Techniques), yaitu dengan 

cara menyimpan informasi rahasia pada transformasi ruang (misalnya domain 

frekuensi) dari berkas cover. Contoh algoritma yang tergolong teknik ini 

adalah steganography pada domain DCT (Discrete Cosine Transform).  

3. Teknik Spread Spectrum (Spread Spectrum Techniques), ide dari teknik ini 

mengadopsi teknik spread spectrum pada saluran komunikasi. Dalam teknik 

ini informasi rahasia yang disimpan disebarkan pada suatu frekuensi tertentu 

dari berkas cover.  

4. Teknik Statistik (Statistical Techniques) Dengan teknik ini data di encoding 

melalui pengubahan beberapa informasi statistik dari berkas cover. Berkas 

cover di bagi dalam blok-blok dimana setiap blok tersebut menyimpan satu 

piksel informasi rahasia yang disembunyikan. Jika piksel yang ditemukan 

pada suatu blok untuk menyimpan data adalah piksel T maka tidak dilakukan 

perubahan nilai piksel, jika sebaliknya maka dilakukan perubahan nilai piksel. 

Meskipun secara teoritis mungkin untuk dilakukan, pada kenyataannya teknik 

ini agak sulit untuk diimplementasikan.  

5. Teknik Distorsi (Distortion Techniques), informasi yang hendak 

disembunyikan disimpan berdasarkan distorsi sinyal.  

6. Teknik Pembangkitan Wadah (Cover Generation Techniques), Teknik ini 

menyembunyikan informasi rahasia dengan jalan (atau sejalan) dengan 

pembangkitan cover. Misalnya aplikasi pembangkitan teks.  
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2.2.6 Least Significant Bit (LSB) [9] 

Pada penelitian ini, akan digunakan metode LSB (Least Significant Bit) 

yang merupakan teknik penyembunyian data yang bekerja pada domain spatial 

atau waktu. Least Significant Bit (LSB) adalah bagian dari barisan data biner 

(basis dua) yang mempunyai nilai paling tidak berarti/paling kecil. Letaknya 

adalah paling kanan dari barisan bit. Sedangkan Most Significant Bit (MSB) 

adalah sebaliknya, yaitu angka yang paling berarti/paling besar dan letaknya 

disebelah paling kiri 
[9]

. 

Untuk menjelaskan teknik penyembunyian LSB yang dipakai ini kita 

menggunakan citra digital sebagai cover. Setiap piksel yang ada di dalam file citra 

berukuran 1 sampai 3 byte. Pada susunan bit dalam setiap byte (1 byte = 8 bit) , 

ada bit yang paling berarti (most significant bit atau MSB) dan bit yang paling 

kurang berarti (least significant bit atau LSB). Sebagai ilustrasi posisi LSB dan 

MSB, lihat gambar berikut. 

 

Gambar 2. 3 Posisi LSB dan MSB 
[10]

 

 

Sebagai ilustrsi pergantian bit pada LSB, misalkan cover-object adalah 

citra sekempulan citra berwarna merah seperti yang terlihat pada contoh berikut :  

110010 10100010 11100010 1101110 

Misalkan pesan rahasia (yang telah dikonversi ke sistem biner) embedded 

message adalah 1111. Setiap bit dari watermark menggantikan posisi LSB dari 

segmen piksel-piksel citra menjadi :  

110011 10100011 11100011 1101111 
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Dari hasil penanaman atau embedding kedalam sekumpulan piksel citra 

berwarna merah tadi diperoleh kembali sekumpulan piksel berwarna merah yang 

telah berubah sedikit pada posisi bit terendah atau LSB dari piksel tersebut. 

Demikianlah contoh sederhana bagaimana algoritma LSB bekerja untuk 

menggantikan nilai bit-bit terendah dari setiap piksel untuk disisipkan atau 

digantikan oleh bit baru yang mengandung pesan.  

Misalnya jika terdapat 50 byte dan 6 bit data yang akan disembunyikan, 

maka byte yang diganti bit LSB-nya dipilih secara acak. Pada citra 8-bit yang 

berukuran 256 x 256 piksel terdapat total 65536 piksel, setiap piksel berukuran 1 

byte sehingga kita hanya dapat menyisipkan 1 bit pada setiap piksel. Pada citra 

24-bit yang berukuran 256 x 256 piksel, satu piksel berukuran 3 byte (atau 1 byte 

untuk setiap komponen R, G, B), sehingga kita bisa menyisipkan pesan sebanyak 

65536 x 3 bit = 196608 bit atau 196608/8 = 24576 byte. Pesan yang 

disembunyikan di dalam citra dapat diungkap kembali dengan mengekstrak 

dengan key yang sama.  

 

2.3 Perhitungan PSNR [11] 

Untuk memenuhi kriteria diatas pada proses steganography maka hasil 

dari proses steganography akan diuji baik dengan panca indera maunpun dihitung 

secara ilmiah. Perhitungan sebagai uji kualitas dilakukan dengan menghitung nilai 

PSNR (Peak Signal to Noise Ratio).Untuk menghitung nilai PSNR pada citra, 

akan dihitung dua buah file yaitu original file (file asli) dan citra stego (file yang 

sudah disisipi pesan). Untuk menghitung nilai PSNR adalah dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

              (
   

√   
) 

Dimana : 

PSNR = Nilai PSNR citra (dalam dB) 

255  = Nilai maksimum piksel 24 bit (255)  

MSE  = Nilai MSE 
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Adapaun untuk mencari nilai MSE yang dibutuhkan untuk menghitung 

PSNR adalah sebagai berikut: 

     
 

  
 ∑ ∑[ (   )     (   )] 

 

   

 

   

 

 

Dimana :  

MSE = Nilai Mean Square Error dari citra tersebut 

M = Panjang citra tersebut (piksel)  

N = Lebar citra tersebut (piksel)  

I = Original file 

I’ = Stego file 

(X,Y) = Koordinat masing-masing piksel 

 

Setelah dihitung dan menghasilkan nilai PSNR maka nilai yang dihasilkan 

adalah ber-range antara 20db sampai 60db, Maka hasil nilai PSNR itu tinggal 

dicocokkan dengan tabel dibawah ini (Tabel : PSNR Quality). Untuk memenuhi 

Kriteria yang baik sebaiknya nilai PSNR berada pada range 40db – 60db yaitu 

dengan keterangan stego file tidak jauh berbeda dengan original filenya. Dengan 

begitu, secara kasat mata stego file tidak mengalami perubahan yang tampak 

secara kasat mata. 

Tabel 2. 1 PSNR Quality 

PSNR (db) Picture quality 

60 dB Excellent, no noise apparent 

50 dB Good, a small amount of noise but picture quality good. 

40dB Reasonable, fine grain or snow in the picture, some fine 

detail lost. 

30 dB Poor picture with a great deal of noise. 

20 dB Unusable picture. 
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2.4 Citra 

Citra adalah gambar dua dimensi yang dihasilkan dari gambar analog dua 

dimensi yang kontinu menjadi gambar diskrit melalui proses sampling. Citra 

digital dapat didefinisikan sebagai fungsi dua variabel, f(x,y), dimana x dan y 

adalah koordinat spasial sedangkan nilai f(x,y) adalah intensitas citra pada 

koordinat tersebut
[12]

. Banyak contoh citra tampak dalam kehidupan sehari-hari: 

foto keluarga, lukisan, apa yang nampak di layar monitor dan televisi. Sedangkan 

citra tak tampak misalnya: data gambar dalam file (citra digital), dan citra yang 

direpresentasikan menjadi fungsi matematis. Hanya citra digital yang dapat diolah 

menggunakan komputer, jenis citra lain  harus diubah dahulu menjadi citra digital, 

misalnya dengan dipindai (scan) dengan scanner. 

Setiap citra digital memiliki beberapa karakteristik, antara lain ukuran 

citra, resolusi, dan format nilainya. Umumnya citra digital berbentuk persegi 

panjang yang memiliki lebar dan tinggi tertentu. Ukuran ini biasanya dinyatakan 

dalam banyaknya titik atau piksel sehingga ukuran citra selalu bernilai bulat, 

kalaupun dalam perhitungan tidak bulat, akan terjadi pembulatan nilai. 

 

Gambar 2. 4 Ilustrasi Piksel Pada Citra Berukuran 4 X 6 Piksel 

 

2.5 Citra Digital [13] 

Citra, menurut kamus Webster, adalah suatu representasi, kemiripan, atau 

imitasi dari suatu objek atau benda. Citra dapat dikelompokkan menjadi citra 

tampak dan citra tak tampak. Bayak contoh citra tampak dalam kehidupan sehari-

hari, seperti foto, lukisan, serta apa yang nampak dilayar monitor dan televisi. 

Sedangkan citra tak nampak misalnya : data gambar dalam file (citra digital), dan 

citra yang direpresentasikan menjadi fungsi matematis. Hanya citra digital yang 



II-12 

 

 

 

 

 

dapat diolah menggunakan komputer, jenis citra lain harus diubah terlebih dahulu 

menjadi citra digital misalnya dengan dipindai (scan) dengan scanner.  

Citra digital adalah suatu fungsi dari intensitas cahaya suatu objek dua 

dimensi yang dinotasikan dalam f (x,y), dimana dalam hal ini (x,y) menyatakan 

titik koordinat pada bidang dua dimensi, dan nilai f pada setiap titik (x,y) 

menyataknan intensitas, tingkat kecerahan atau derajat keabuan (brightness atau 

gray level).  

 

2.5.1 Karakteristik Citra Digital 

Setiap citra digital memiliki beberapa karakteristik, antara lain yaitu : 

a. Ukuran Citra Digital  

Ukuran citra (image size) menyatakan ukuran banyaknya piksel penyusun 

citra raster yang dinyatakan dalam matrik 2 dimensi, yaitu (X × Y) Piksel, dimana 

X menyatakan ukuran banyaknya piksel perbaris pada arah secara horizontal 

sedangkan Y menyatakan ukuran banyaknya piksel perkolom pada arah secara 

vertikal. Sebagai contoh, Citra digital berukuran 8000 × 6000 piksel, terdiri dari 

8000 × 6000 piksel = 48.000.000 piksel, dengan susunan 8000 piksel setiap baris 

pada arah horizontal dan 6000 piksel setiap kolom pada arah vertikal.  

b. Resolusi  

Atribut citra digital yang tak kalah pentingnya adalah resolusi (resolution), 

yang didefinisikan sebagai banyaknya piksel dalam setiap satuan panjang. 

Umumnya, resolusi dinyatakan dalam satuan dpi (dot per inchi). Sebagai contoh, 

citra digital yang memiliki resolusi 72 dpi, berarti terdiri dari 72 dot (titik) pada 

setiap inchi. Semakin tinggi resolusi suatu citra digital, maka kualitasnya akan 

semakin baik. 

 

2.5.2 Format File Citra Digital  

Format file menentukan bagaimana informasi data dipresentasikan dalam 

suatu file. Informasi tersebut meliputi ada tidaknya kompresi, program aplikasi 

(feature) yang di support, penggunaan enkripsi dan lain-lain. Tiap format file 



II-13 

 

 

 

 

 

memiliki kelebihan dan kelemahan pada masing-masing format tersebut. Dalam 

sistem operasi Windows biasanya format file dapat dibedakan dari namanya yaitu 

diakhiri titik atau extension (contoh .png, .txt, .doc dan lain-lain). Beberapa format 

file pada citra digital antara lain:  

a. BMP (Bitmap) adalah standar file bitmap atau raster pada sistem operasi 

berbasis Windows. Gambar dengan format *.BMP (Bitmap) adalah gambar 

standar yang mempunyai informasi jumlah bit yang dipakai untuk 

merepresentasikan tiap titik pada citra digital yang dinyatakan dalam bit per 

piksel. Format ini mampu menyimpan informasi dengan kualitas tingkat 1 bit 

samapi 24 bit. Biasanya mempunyai ukuran file yang relatif besar.  

b. GIF (Graphics Interchange Format) menggunakan maksimal 8 bit warna (28 

= 256 warna) pada gambar dan melakukan kompresi dengan LZW 

compression yang merupakan kompresi loseless. Kompresi loseless ini berarti 

tidak ada data yang dibuang. Sifatnya dapat menjadi lossy compression jika 

ada informasi warna pada gambar yang hilang. Format GIF mendukung 

gambar transparansi dan animasi.  

c. JPEG (Joint Photographic Experts Group) menggunakan 24 bit warna (224 = 

16 juta warna) dan melakukan kompresi dengan cara membuang data pada 

gambar (bersifat lossy compression). Semakin kecil file yang diinginkan 

semakin kecil data yang akan dibuang sehingga kualitasnya akan semakin 

menurun. Format JPEG tidak mendukung transparansi dan animasi.  

d. PNG-8 menggunakan 8 bit warna, kurang kompatibel (tidak didukung) oleh 

browser, tetapi biasanya mempunyai hasil kompresi yang lebih kecil dari 

format GIF. Berbeda dengan GIF yang telah di patenkan. Format PNG besifat 

bebas paten.  

e. PNG-24 menggunakan 24 bit warna, hampir sama dengan PNG-8 tetapi 

mempunyai ukuran yang lebih besar dan warna yang lebih banyak. Didalam 

penelitian ini format file yang digunakan adalah format PNG, alasan 

penggunaan format file tersebut adalah bahwa format file PNG adalah format 

file yang bersifat lossless, ini berarti bahwa tidak ada data informasi yang 
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hilang sebagai bagian dari format file tersebut. Sebab dalam proses encode, 

jika menggunakan suatu format yang merugi (lossy) seperti JPEG, maka 

kemungkin akan kehilangan sebagian dari informasi yang tersembunyi dan 

tidak akan bisa mendapatkan kembali pesan itu lagi. Oleh karena itu untuk 

mempertahankan informasi yang tersembunyi didalam file citra stego, maka 

file citra stego harus disimpan didalam sebuah format file citra digital yang 

bersifat lossless.  

 

2.6 Implementasi 

2.6.1 PHP [14] 

PHP Merupakan Bahasa Pemrograman yang berbasis Web Server, PHP 

berbeda dengan bahasa pemrograman Java yang berbasis Cliemt Service. PHP 

digunakan untuk membuat aplikasi web yang disusun oleh kode-kode yang diatur 

berdasarkan algoritma program yang dibuat.
 

Penggunaan PHP semakin luas untuk aplikasi-aplikasi web dalam berbagai 

keperluan bisnis, bahkan PHP telah banyak banyak digunakan oleh para 

webmaster karena kemudahannya dan kefektifannya. PHP sendiri merupakan 

kependekan dari Personal Home Page atau Situs Personal yang dibuat oleh 

Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Awalnya PHP bernama FI (Form Interpreted) 

yaitu sekumpulan script untuk mengolah data “Form” dari web. 

Pengkodean yang dibuat oleh Rasmus kemudian dijadikan “Open Source” 

sehingga banyak para programmer tertarik untuk mengembangkan dan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP yang kemudian interpreter PHP sudah 

diimplementasikan dalam program C dan disertakan modul-modul ekstensi untuk 

meningkatkan kemampuan PHP/FI. 

Pada perkembangannya sekitar tahun 1997, Zend menulis ulang interpreter 

PHP sehingga menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Kemudian pada 

Juni 1998, perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan 

meresmikan rilis tersebut sebagai PHP 3.0 dan singkatan PHP dirubah menjadi 

akronim berulang “PHP: Hypertext Preprocessing”.  
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Pada pertengahan tahun 1999, Zend merilis interpreter PHP baru dan rilis 

tersebut dikenal dengan PHP 4.0. PHP 4.0 adalah versi PHP yang paling banyak 

dipakai pada awal abad ke-21.Versi ini banyak dipakai disebabkan 

kemampuannya untuk membangun aplikasi web kompleks tetapi tetap memiliki 

kecepatan dan stabilitas yang tinggi. Dalam rentang waktu 5 tahun yakni pada 

pertengahan 2004, Zend merilis PHP 5.0.  

Dalam versi ini, inti dari interpreter PHP mengalami perubahan besar. 

Dalam versi ini dilengkapi dengan memasukkan model pemrograman berorientasi 

objek ke dalam PHP untuk menjawab perkembangan bahasa pemrograman ke 

arah paradigma berorientasi objek. Sampai laporan penelitian ini ditulis, Versi 

PHP yang terbaru adalah PHP versi 5 4.4. 

 

2.6.2 MySQL [15] 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

(bahasa Inggris: database management system) atau DBMS yang multithread, 

multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat 

MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi General Public 

License (GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi komersial untuk 

kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. 

MySQL adalah Relational Database Management System (RDBMS) yang 

didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL (General Public License). 

Dimana setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL, namun tidak boleh 

dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan 

turunan salah satu konsep utama dalam database sejak lama, yaitu SQL 

(Structured Query Language).SQL adalah sebuah konsep pengoperasian database, 

terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan 

pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. 

Keandalan suatu sistem database (DBMS) dapat diketahui dari cara kerja 

optimizer-nya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL, yang dibuat oleh 

user maupun program-program aplikasinya. Sebagai database server, MySQL 
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dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan database server lainnya dalam query 

data. Hal ini terbukti untuk query yang dilakukan oleh single user, kecepatan 

query MySQL bisa sepuluh kali lebih cepat dari PostgreSQL dan lima kali lebih 

cepat dibandingkan Interbase. 

 

2.6.3 XAMPP [16] 

XAMPP merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke 

dalam satu buah paket.Dengan menginstall XAMPP maka tidak perlu lagi 

melakukan instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP dan MySQL secara 

manual. XAMPP akan menginstalasi dan mengkonfigurasikannya secara otomatis 

untuk anda atau auto konfigurasi. Software XAMPP versi ini terdiri atas 

program Apache HTTP Server dan phpMyAdmin (MySQL database). 

Berikut adalah penjelasan dari dua program tersebut : 

a. APACHE 

Apache sudah berkembang sejak versi pertamanya.Sampai saat ditulisnya 

artikel ini versi terakhirnya yang ada yaitu Apache ver 2.0.54.Apache bersifat 

open source, artinya setiap orang boleh menggunakannya, mengambil dan bahkan 

mengubah kode programnya. 

Tugas utama Apache adalah menghasilkan halaman web yang benar 

kepada peminta, berdasarkan kode PHP yang dituliskan oleh pembuat halaman 

web. Jika diperlukan juga berdasarkan kode PHP yang dituliskan, maka dapat saja 

suatu database diakses terlebih dahulu (misalnya dalam MySQL) untuk 

mendukung halaman web yang dihasilkan. 

b. PhpMyAdmin 

Banyak sekali perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola 

data base dalam MySQL, salah satunya adalah phpMyAdmin. Dengan 

phpMyAdmin kita dapat membuat tabel, mengisi data dan lain-lain dengan mudah 

tanpa harus hafal perintahnya. Untuk mengaktifkan phpMyAdmin langkah-

langkahnya adalah : yang pertama setelah XAMPP kita terinstall, kita harus 

mengaktifkan web server Apache dan MySQL dari control panel XAMPP. Yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server
http://id.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://id.wikipedia.org/wiki/Database
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kedua, jalankan browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox atau Opera) lalu 

mengetikkan alamat web berikut : http://localhost/phpmyadmin/ pada address bar 

lalu tekan enter. Langkah ketiga apabila telah nampak interface (tampilan antar 

muka) phpMyAdmin, kita bisa memulainya dengan mengetikkan nama database, 

nama tabel dan seterusnya. 
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