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BAB V 

IMPLEMENTASI SISTEM 

 

5.1 Lingkungan Implementasi 

Lingkungan implementasi meliputi lingkungan perangkat keras 

(hardware) dan lingkungan perangkat lunak (software) yang digunakan pada saat 

pembuatan program (coding). Karena implementasi program dilakukan dengan 

berbasis web, maka semua OS (Operating Sistem) dengan koneksi internet dapat 

menjalankan program ini.  

5.1.1 Lingkungan Perangkat Client 

Spesifikasi kebutuhan minimum yang digunakan pada sisi client adalah 

sebagai berikut :  

a. Hardware: 

 Processor dengan kecepatan 1 GHz, dianjurkan menggunakan 

processor intel Pentium IV ke atas. 

 RAM 1GB. 

 Space kosong pada hardisk minimal 5 GB. 

 Monitor dengan resolusi 1024x768 pixel. 

 VGA Card 128 MB. 

b. Software: 

 Browser, untuk performasi yang baik dianjurkan menggunakan 

Mozilla Firefox 

5.1.2 Lingkungan Perangkat Server 

Spesifikasi kebutuhan yang digunakan pada sisi server adalah sebagai 

berikut :  

a. Hardware :  

 Processor Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.1GHz. 

 RAM 4 GB. 

 Space Hardisk 5GB. 

 Bandwith transfer 15Mb perhari, dengan asumsi pemakaian 
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100 user perhari dengan ukuran file 150Kb. 

b. Software: 

 Operating System : Linux Debian versi 6.0 

 

5.2 Implementasi Antar Muka 

Tampilan antar muka pada aplikasi ini telah dibuat atau dirancang 

sesederhana mungkin yang nantinya bertujuan untuk memudahkan para user 

dalam penggunaan. Aplikasi ini sendiri diberi nama Hicolab yang merupakan 

singkatan dari Hidden Copyright Labelling. 

 

5.2.1 Tampilan Antar Muka Menu Utama Hicolab 

Tampilan ini akan muncul pertama kali ketika aplikasi hicolab ini 

dijalankan, untuk dijalankan aplikasi ini tinggal mengetikan alamat 

http://localhost/hicolab/index.php ke form address browser. Semua browser dapat 

digunakan untuk membuka aplikasi ini namun untuk dukungan yang maksimal 

browser yang digunakan adalah browser dari Mozilla Firefox. 

 

 

Gambar 5. 1 Tampilan menu utama 
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Keterangan : 

a. Menu navigasi digunakan untuk berpindah ke halaman yang lain.  

b. Hicolab merupakan nama dari aplikasi ini, bila di klik akan masuk ke 

menu utama (home). 

c. Tanda yang memberitahukan posisi halaman mana yang sedang 

dikunjungi. 

d. Penjelasan secara singkat tentang layanan yang disediakan di aplikasi ini.  

e. Merupakan layanan utama dari aplikasi. 

 

5.2.2 Tampilan Antarmuka Proses Embedded. 

Untuk memulai proses penyisipan copyright labelling ke dalam file citra, 

user dapat memilih menu embedded pada menu layanan utama atau juga dapat 

memilihnya pada menu navigasi yang telah disediakan, berikut tampilan 

antarmuka ketika telah mengklik menu embedded : 

 

Gambar 5. 2 Tampilan menu embedded 
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Keterangan : 

a. Form untuk memasukan file citra yang ingin disisipi copyright labelling. 

b. Form untuk mengisi key yang digunakan sebagai syarat untuk melakukan 

penyisipan. 

c. Form isian untuk mengisi informasi copyright labelling. 

d. Berupa teks dinamis yang berfungsi untuk menghitung jumlah karakter 

pada teks copyright labelling. 

e. Button untuk melakukan proses penyisipnan. 

Beberapa error message akan ditampilan pada proses ini untuk menyaring 

informasi yang tidak harusnya masuk ke sistem. Informasi yang dimasukan ke 

sistem akan di validasi oleh sistem. Berikut beberapa error message yang 

ditampilkan di proses embedded ini. 

 

Gambar 5. 3 Pesan kesalahan pada form file 

Pesan error ini akan tampil bila user tidak memasukan file ke dalam form yang 

telah disediakan. Selain itu jika user memasukan file dengan format file selain 

PNG maka pesan error yang sama akan muncul kembali yang menandakan bahwa 

terjadi kesalahan pada form isian file. User dapat mengklik OK untuk 

memperbaiki kesalahannya. 

 

Gambar 5. 4 Pesan kesalahan pada form key 
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Pesan error berupa “Invalid Key” akan muncuk ketika user tidak memasukan key 

ke dalam form key yang disediakan, atau key yang diinputkan oleh user tidak 

bernilai antara 1-255. 

 

Gambar 5. 5 Pesan kesalahan pada form copyright 

Pesan error diatas akan muncul bila user tidak memasukan teks copyright 

labelling pada kolom yang telah disediakan. 

 

5.2.3 Tampilan Antarmuka Proses Extraction. 

Untuk melakukan proses pengembalian teks copyright labelling yang telah 

disembunyikan pada pada citra, user tinggal memilih menu extraction dari menu 

navigasi yang telah disediakan, berikut tampilan setelah user meng klik menu  

extraction. 

 

Gambar 5. 6 Tampilan menu extraction 
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Keterangan : 

a. Form untuk memasukan file citra 

b. Form untuk memasukan key 

c. Button untuk memulai proses ekstaksi 

d. Area hasil dari proses ekstraksi 

Untuk segera mengektraksi copyright labelling, masukan citra stego dari hasil 

proses embedded sebelumnya, masukan pada form yang telah disediakan, 

kemudian sebagai syarat lainnya masukan key yang sama yang digunakan ketika 

menjalankan proses embedded, lalu klik tombol extract. 

 Beberapa error message akan ditampilakan pada proses ini yang berguna 

memberikan informasi kepada user jika terjadi kegagalnya atau kesalahan pada 

proses ini, berikut beberapa error message pada proses ekstraksi. 

 

Gambar 5. 7 Tampilan error message format file 

Tampilan diatas (gambar 5.7) akan muncul kerika user salah memasukan format 

file citra yang akan diekstrak. Format yang hanya bisa diproses oleh sistem ini 

hanya file yang bertipekan PNG, selain format PNG sistem akan mengeluarkan 

error message “Invalid format file (*.PNG only)”.  
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Gambar 5. 8 Tampilan error message key 

Tampilan diatas akan mucul ketika user salah memasukan key atau tidak samanya 

key saat proses embedded dengan key yang diinputkan pada saat proses extraction. 

 Tampilan berikut adalah tampilan ketika proses ekstraksi copyright 

labelling berhasil diproses. 

 

 

Gambar 5. 9 Tampilan hasil ekstraksi 



V-8 

Keterangan: 

a. Merupkan deskripsi dari citra stego dari nama file, total karakter copyright 

yang di sisipkan, dan file size dari citra stego tersebut. 

b. Merupakan hasil dari proses extraksi teks hidden copyrighr labelling pada 

citra. 

c. Merupakan hasil dari ekstarksi yang dapat dimasukan tag html. Digambar 

menunjukan tag html <a href> dapat disisipkan ke citra. 

 

5.2.4 Menghitung PSNR 

Proses selanjutnya adalah langkah untuk melakukan pengujian, secara 

teori untuk melakukan pengujian kualitas citra yang telah disisipkan teknik 

steganography harus menghitung hasil nilai PSNR dari file original dan stego 

filenya. Untuk memulai percobaan pengujian kualitas gambar user tinggal 

memilih menu PSNR dari menu navigasi, berikut adalah tampilan halaman untuk 

ketika user telah meng-klik menu PSNR. 

 

Gambar 5. 10 Tampilan menu PSNR 
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Keterangan : 

a. Form untuk memasukan citra original  

b. Form untuk memasukan citra stego 

c. Button count untuk memulai perhitungan PSNR 

d. Area hasil perhitungan PSNR 

Untuk memulai menghtung PSNR masukan citra original dan citra stego ke form 

yang telah disediakan, kemudian klik button “count”.  

Beberapa alert akan mucul pada proses perhitungan ini, untuk 

memberitahukan kepada user bila terjadi kesalahan. Berikut beberapa alert yang 

ada dalam proses perhitungan PSNR. 

 

Gambar 5. 11 Tampilan error message format file 

Gambar diatas akan tampil bila user memasukan file yang bukan berformat PNG. 

error message ini ditampilkan guna membatasi format file yang sengaja atau tidak 

sengaja dimasukan oleh user. 
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Gambar 5. 12 Tampilan error message dimensi file 

Gambar diatas akan tampil bila user sudah memasukan file PNG namun berbeda 

dimensi atau ukuran panjang dan lebarnya, karena untuk mencari nilai PSNR 

ukuran panjang lebar citra original dan stego harus sama. 

Jika tidak ada kesalahan pada inputan, maka sistem akan melanjutkan 

proses perhitungan sampai memunculkan nilai PSNR, berikut tampilan ketika 

sistem sukses melakukan perhitungan. 

 

Gambar 5. 13 Tampilan hasil prosses perhitungan psnr 
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Keterangan : 

a. Keterangan berupa nama, dan dimensi dari cita original 

b. Keterangan berupa nama, dan dimensi dari cita stego 

c. Nilai MSE yang dibutuhkan terlebih dahulu sebelum menghitung nilai 

PSNR 

d. Hasil dari perhitungan nilai PSNR dimunculkan 

   

5.3 Pengujian (Testing) 

Pengujian perangkat lunak ini merupakan bagian dari model waterfall. 

Untuk memastikan aplikasi yang dirancang telah memenuhi tujuan yang ingin 

dicapai., maka aplikasi Hicolab ini akan diuji berdasarkan parameter atau kriteria 

yang sudah ditentukan berdasarkan teori penggunaan teknik steganography yang 

baik. Adapun untuk memenuhi kritera-kriteria steganography yang baik yaitu 

kriteria imperceptible, fidelity, recovery dan robustness. 

 

5.3.1 Kriteria Imperceptible 

Kriteria imperceptible yang dimaksud yaitu keberadaan teks copyright 

labelling yang tersembunyi di dalam file citra tidak dapat dideteksi oleh panca 

indera dalam hal ini panca indera penglihatan yaitu mata, karena cover yang 

digunakan adalah file citra. 

Semua citra yang akan dicoba disisipi karakter sebanyak 1000 karakter 

dengan kata yang sama. Pengujian ini harus meminimalisir penilaian secara 

subyektifitas, maka dari itu untuk menghindarinya pengujian dilakukan dengan 

meminta penilaian dari beberapa koresponden. Pengujian ini dilakukan dengan 5 

orang korensponden yang dipilih secara random dan terbebas dari gangguan 

penglihatan. Untuk melalui pengujian ini korenponden diminta untuk 

memperhatikan citra stego, apakah sebanyak 1000 karakter yang disisipkan 

terlihat pada citra stego tersebut atau tidak terlihat. Jika tidak terlihat maka kriteria 

imperceptible, dan sebaliknya jika terlihat maka tidak memenuhi kriteria 

imperceptible. 
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Tabel 5. 1 Hasil pengujian kriteria imperceptible 

No Citra original Size  Citra stego Size  Hasil 

1 

 

158.

03 

KB 

 

157.

66 

KB 

5 orang 

tidak 

melihat. 

2 

 

307.

11 

KB 

 

307.

69 

KB 

5 orang 

tidak 

melihat  

3 

 

128.

83 

KB 

 

129.

17 

KB 

5 orang 

tidak 

melihat  

4 

 

156.

88 

 

157.

66 

KB 

5 orang 

tidak 

melihat  

5 

 

204.

76 

KB 

 

205.

87 

KB 

5 orang 

tidak 

melihat  

6 

 

128.

54 

KB 

 

129.

62 

KB 

5 orang 

tidak 

melihat  
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7 

 

104.

04 

KB 

 

105.

43 

KB 

5 orang 

tidak 

melihat  

8 

 

187.

79 

KB 

 

188.

53 

KB 

5 orang 

tidak 

melihat  

9 

 

126.

94 

 KB 

 

127.

82 

KB 

5 orang 

tidak 

melihat  

10 

 

98.7

96 

KB 

 

100.

09 

KB 

5 orang 

tidak 

melihat  

 

Dari data pengujian no 1, 2, 3, sampai dengan 10, semua koresponden yang 

berjumlah 5 orang menilai bahwa tidak melihat 1000 atau sebagian karaker 

disisipkan ke dalam citra. Dengan demikian kriteria imperceptible pada aplikasi 

ini dapat dipenuhi. 

 

5.3.2 Kriteria Fidelity 

Fidelity berarti mutu media penampung tidak jauh berubah. Setelah 

penambahan data rahasia pihak lain tidak mengetahui kalau di dalam media 

tersebut terdapat data rahasia. Pengujian kriteria fidelity ini dapat diuji secara 

ilmiah dengan menghitung nilai PSNR, nilai PSNR didapat dari dua buah sumber 

yaitu citra stego dan citra originalnnya yang nanti akan dibandingkan bit-bit yang 

mengalami perubahan. Selain PSNR pengujian dengan melihat grafik histogram 
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pada citra juga dapat dijadikan pengujian karena histograf dapat melihat 

perbedaan kedua buah file citra dengan grafik-grafik yang ditampilkannya. 

 

5.3.2.1 Pengujian PSNR 

Perhitungan PSNR akan menghasilkan nilai dengan satual decibel (db). 

Untuk melakukan perhitungan PSNR digunakan rumus sebagai beikut. 

              (
   

√   
) 

Dimana : 

PSNR = Nilai PSNR citra (dalam dB) 

255  = Nilai maksimum piksel 24 bit (255)  

MSE  = Nilai MSE 

 

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 

 

Hasil dari perhitungan PSNR, citra dapat dibedakan berdasarkan kualitas yang 

dihasilkan setelah mengalami proses steganography. Untuk mendapatkan kriteria 

fidelity, sebaiknya nilai PSNR yang dihasilkan berada pada range antara 40-60db 

karena pada range tersebut gambar bebas dari noise atau perubahan yang 
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signifikan bila dibandingkan dengan citra original. Dengan sedikitnya perubahan 

pada citra stego ,maka akan menjadikan perubahan tersebut tidak dapat ditangkap 

oleh penghilahan. Tabel berikut merupakan hubungan kualitas citra terhadap nilai 

PSNR yang dihasilkan.  

 

Tabel 5. 2 Kualitas image terhadap nilai PSNR 

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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Tabel 5. 3 Hasil pengujian terhadap kriteria fidelity 

No Citra stego 
Jumlah 

char 
File size PSNR 

Picture 

Quality 

1 

 

Ahmad_Chavez_.png - 

158.038 KB 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

157.3613 KB 

157.6494 KB 

157.9179 KB 

158.1708 KB 

158.3349 KB 

64.42694 db 

61.36407 db 

59.63462 db 

58.39947 db 

57.48831 db 

Excellent 

Excellent 

Good 

Good 

Good 

2 

 

Woj-Suar.png - 307.11 

KB 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

307.5390 KB 

307.6679 KB 

307.8095 KB 

307.9843 KB 

308.2119 KB 

67.80469 db 

64.93214 db 

63.18777 db 

61.90197 db 

60.98125 db 

Excellent 

Excellent 

Excellent 

Excellent 

Excellent 

3 

 

IF666.png 128.835 KB 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

129.125 KB 

129.1816 KB 

129.2187 KB 

129.2783 KB 

129.2822 KB 

63.03806 db 

60.11131 db 

58.34791 db 

57.08981 db 

56.21057 db 

Excellent 

Excellent 

Good 

Good 

Good 

4 

 

spink.png – 156.88 KB 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

157.3613 KB 

157.6455 KB 

157.9306 KB 

158.1630 KB 

158.3154 KB 

64.38903 db 

61.37140 db 

59.68686 db 

58.42330 db 

57.48531 db 

Excellent 

Excellent 

Good 

Good 

Good 
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5 

 

IF6.png - 204.76 KB 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

205.4902 KB 

205.8261 KB 

204.7666 KB 

206.6533 KB 

206.9843 KB 

66.21402 db 

63.2206 db 

61.57645 db 

60.28571 db 

59.32600 db 

Excellent 

Excellent 

Excellent 

Excellent 

Good 

 

Dengan melihat data pengujian diatas yang dilakukan lima kali diperoleh 

hasil bahwa dua kali percobaan ( no 1, 2) mempunyai kualitas excellent karena 

nilai PSNR berada diatas nilai 60 db dan tiga percobaan laiinya ( no 3, 4, 5) 

dengan kualitas good. Perbedaan hasil yang tampak dalam percobaan ini adalah 

nilai PSNR yang dihasilkan dari jumlah sisipan yang kecil berbeda dengan jumlah 

sisipan yang lebih besar, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa semakin banyak 

teks copyright labelling yang disisipkan sebakin kecil nilai PSNR, sehingga 

semakin turun juga kualitas citra stego tersebut. Untuk lebih jelas, berikut akan 

digambarkan perbandingan perubahan nilai PSNR file spink.png (percobaan no 4) 

terhadap banyaknya karakter yang disisipkan. 

 

Gambar 5. 14 Pengaruh jumlah karakter terhadap nilai PSNR 
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5.3.2.2 Pengujian Histogram 

Histogram adalah representasi grafis untuk distribusi warna dari citra 

digital. Sumbu ordinat vertikal merupakan representasi piksel dengan nilai tonal 

dari tiap-tiap deret bin pada sumbu axis horizontalnya. Sumbu axis terdiri dari 

deret logaritmik bin densitometry yang membentuk rentang luminasi atau 

exposure range yang mendekati respon spectral sensitivity visual mata manusia. 

Deret bin pada density yang terpadat mempunyai interval yang relatif sangat 

linear dengan variabel mid-tone terletak tepat di tengahnya. 

Pada histogram fotografis, grafis batang tidak mempunyai luasan yang 

menunjukkan jumlah piksel pada tiap bin. Grafis batang menjadi grafis garis 

vertikal yang mewakili seluruh jumlah piksel pada deret bin luminasi tersebut. 

Pengujian akan dilakukan untuk melihat perbandingn histogram citra original dan 

citra stego-nya. 

Tabel 5. 4 Hasil pengujian histogram 

No Citra original Histogram Citra stego Histograf 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 
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4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 
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Dengan melihat tabel pengujian diatas diperoleh bahwa gambaran histogram dari 

citra stego dengan citra asli tidak telihat secara jelas perbedaannya, bahkan hampir 

serupa dan indentik. 

 Melihat  beberapa pengujian yang telah dilakukan dari menghitung nilai 

PSNR sampai melihat grafik histogram masing-masing citra, dapat diambil 

kesimpulan bahwa semua citra yang dijadikan percobaan tidak terlihat 

perubahannya, maka dari itu kriteria fidelity pada aplikasi ini dapat dipenuhi. 

 

5.3.3 Kriteria 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. 

Pengujian kriteria recovery akan dilakukan dengan menyisipkan sebanyak 

1000 karakter copyright labelling pada citra original yang berbeda sebanyak lima 

kali. Selanjutnya copyright labelling yang telah tersimpan secara hidden akan 

coba dikembalikan kembali. Jika copyright dapat dikembalikan secara utuh 

sebanyak 1000 karakter yang sama maka aplikasi ini sukses memenuhi kriteria 

recovery. Berikut tabel pengujian terhadap kriteria recovery 

Tabel 5. 5 Hasil pengujian terhadap kriteria recovery 

No Citra stego 

Panjang 

karakter 

embedded 

Panjang hasil 

ekstraksi 

Status 

pengujian 

1 

 

500 Karakter 

1000 karakter 

1500 karakter 

2000 karakter 

2500 karakter 

500 Karakter 

1000 karakter 

1500 karakter 

2000 karakter 

2500 karakter 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 
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2 

 

500 Karakter 

1000 karakter 

1500 karakter 

2000 karakter 

2500 karakter  

500 Karakter 

1000 karakter 

1500 karakter 

2000 karakter 

2500 karakter  

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

3 

 

500 Karakter 

1000 karakter 

1500 karakter 

2000 karakter 

2500 karakter  

500 Karakter 

1000 karakter 

1500 karakter 

2000 karakter 

2500 karakter  

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

4 

 

500 Karakter 

1000 karakter 

1500 karakter 

2000 karakter 

2500 karakter 

500 Karakter 

1000 karakter 

1500 karakter 

2000 karakter 

2500 karakter 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

5 

 

500 Karakter 

1000 karakter 

1500 karakter 

2000 karakter 

2500 karakter 

500 Karakter 

1000 karakter 

1500 karakter 

2000 karakter 

2500 karakter 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

6 

 

500 Karakter 

1000 karakter 

1500 karakter 

2000 karakter 

2500 karakter 

500 Karakter 

1000 karakter 

1500 karakter 

2000 karakter 

2500 karakter 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

7 

 

500 Karakter 

1000 karakter 

1500 karakter 

2000 karakter 

500 Karakter 

1000 karakter 

1500 karakter 

2000 karakter 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 
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2500 karakter 2500 karakter Berhasil 

8 

 

500 Karakter 

1000 karakter 

1500 karakter 

2000 karakter 

2500 karakter 

500 Karakter 

1000 karakter 

1500 karakter 

2000 karakter 

2500 karakter 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

9 

 

500 Karakter 

1000 karakter 

1500 karakter 

2000 karakter 

2500 karakter 

500 Karakter 

1000 karakter 

1500 karakter 

2000 karakter 

2500 karakter 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

10 

 

500 Karakter 

1000 karakter 

1500 karakter 

2000 karakter 

2500 karakter 

500 Karakter 

1000 karakter 

1500 karakter 

2000 karakter 

2500 karakter 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

Berhasil 

  

Melihat percobaan yang telahdilakukan, berdasarkan tabel diatas diperoleh 

hasil bahwa dari lima kali percobaan, semuanya karakter yang tersimpan secara 

hidden dapat dikembalikan secara utuh sebanyak 1000 karakter pula. Sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi ini mendukung kriteria recovery. 

 

5.3.4 Kriteria Robustness 

Kriteria robustness adalah informasi copyright labelling yang di 

sembunyikan ke dalam citra tahan terhadap manipulasi yang dilakukan pada citra 

stego. Untuk melakukan pengujian terhadap kriteria ini akan dilakukan manipulasi 

citra stego dengan merubahnya menjadi bebrapa pola, kemudian setelah itu akan 

dicoba untuk mengembalikan teks copyright yang tersembunyi di citra stego. 

Pengujian akan dilakukan berupa citra PNG dengan nama file IF6.png 

yang akan disisipi teks copyright sebanyak 10 karakter berupa teks “Firmansyah”. 
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Setelah berhasil di embedded, citra stego akan dimanupulasi dengan merubahnya 

menjadi beberapa pola, kemudian akan coba diekstraksi.  

 

Gambar 5. 15 File IF06.png Sebagai Media Pengujian 

 

Tabel 5. 6 Hasil pengujian kriteria robustness 

Citra manipulasi 
Jenis 

Manipulasi 

Hasil 

Ekstraksi 
PSNR Hasil 

 

Grayscale Null 11.4010 db 
Gagal di 

ekstaksi 

 

Grain Null 14.4574 db 
Gagal di 

ekstaksi 
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Diffuse 

glow 
Null 10.3630 db 

Gagal di 

ekstaksi 

 

Blur radius 

2px 
Null 19.1206 db 

Gagal di 

ekstaksi 

 

Noise 

Amount 5% 
Null 21.4895 db 

Gagal di 

ekstaksi 

 

Texturizer 

scalling 5% 
Null 17.9600 db 

Gagal di 

ekstaksi 

 

Hue +10 Null 24.2258 db 
Gagal di 

ekstaksi 

 

Saturation 

+20 
Null 26.1820 db 

Gagal di 

ekstaksi 

 

Lightness 

+10 
Null 21.7047 db 

Gagal di 

ekstaksi 
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Color 

balance 

Red+20 

Null 26.0738 db 
Gagal di 

ekstaksi 

Dari tabel pengujian diatas diperoleh hasil bahwa aplikasi tidak berhasil 

mengekstraksi hidden copyright pada citra yang telah dimanipulasi dalam 

berbagai bentuk pola dari mulai grayscale sampai penambahan color balance red 

sebanyak +20 (Tabel 5.6), maka dari itu aplikasi ini dapat disimpulkan tidak 

mendukung kriteria robustness. Hal ini dikarenakan inputan copyright berupa teks 

dengan format ASCII dan juga key yang berformat ASCII yang sangat rentan 

terhadap perubahan. Terlihat juga secara ilmiah nilai PSNR yang citra stegonya 

telah dimanipulasi akan berada pada nilai ± 20 db yang berdasarkan tabel Tabel 

5.7 Kualitas image terhadap nilai PSNR artinya citra tersebut memiliki kualitas 

yang jelek, itu dikarenakan terlalu banyaknya piksel yang mengalami perubahan 

secara significant. 

Dibanding dengan kritera-kriteria yang lain kriteria robustness tidak 

terlalu penting dalam penelitian ini, karena tujuan dari aplikasi ini adalah untuk 

menyembunyikan copyright labelling agar tidak terlihat dari orang lain. Dengan 

begitu maka otomatis niatan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk 

menghapus atau merubah akan hilang. 

  

5.3.5 Hasil Pengujian Performansi 

Setelah melalui beberapa pengujian kriteria-kriteria yang harus dipenuhi 

pada teknik steganography, maka hasil yang diperoleh  sebagai berikut. 

Tabel 5. 8 Hasil pengujian 

No Kriteria Pengujian Hasil 

1 Imperceptible Sukses 

2 Fidelity Sukses 

3 Recovery Sukses 

4 Robustnest Gagal 
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Melihat tabel 5.8, hanya 1 dari 4 kriteria yang tidak bisa dipenuhi oleh 

aplikasi ini yaitu robustness. Tidak terlalu pentingnya kriteria robusteness pada 

penelitian ini, maka aplikasi Hicolab secara keseluruhan dapat menjalankan teknik 

steganography menggunkan metode Least Significant Bit (LSB) berhasil di 

implementasikan dengan baik. Dengan demikian hidden copyright labelling 

berupa teks menggunakan aplikasi Hicolab ini dapat berjalan sesuai tujuan. 

 

5.3.6 Pengujian Fungsi Aplikasi 

Aplikasi ini dibangun berdasarkan tiga proses inti yaitu embedded 

(penyisipan), extraction, dan fasilitas untuk menghitung PSNR. Untuk 

mengetahui bahwa sistem telah dapat dijalankan sesuai tujuan, maka akan 

dilakukan pengujian dari menu-menu yang disediakan pada aplikasi. Berikut 

pengujian beberapa menu yang terdapat pada aplikasi : 

a. Menu Utama 

No Pengujian Alamat Manfaat 
Hasil 

Pengujian 

1 Menu Utama 

Apliaksi 

http://localhost/ 

ta/hicolab/index.php 

Digunakan untuk 

mengakses sistem 

Sukses 

2 Masuk ke 

menu 

embedded 

http://localhost/ 

ta/hicolab/index.php

?t=emb 

Untuk mengakses 

menu embedded 

Sukses 

3 Masuk ke 

menu 

Extraction 

http://localhost/ 

ta/hicolab/index.php

?t=ext 

Untuk mengakses 

menu extraction 

Sukses 

4 Masuk ke 

menu count 

PSNR 

http://localhost/ 

ta/hicolab/index.php

?t=psnr 

Untuk melakukan 

perhitungan PSNR 

Sukses 
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b. Menu Embedded 

No Pengujian Alamat Manfaat 
Hasil 

Pengujian 

1 Memasukan 

file berekstensi 

*.png 

http://localhost/ 

ta/hicolab/index.php

?t=emb 

 

Untuk media 

penyembunyian 

copyright labeling 

Sukses 

2 Memasukan 

key 

Untuk menjadikan 

copyright labeling 

unik 

Sukses 

3 Memasukan 

copyright 

labelling 

Untuk menandai 

hasil karya 

Sukses 

4 Memasukan 

file berekstensi 

selain *.png 

Untuk menguji 

sistem kontrol 

ekstensi file 

Sukses 

5 Memasukan 

key selain 

format yang 

ditentukan 

Untuk menguji 

sistem kontrol 

format key 

Sukses 

6 Tidak 

memasukan 

copyright 

labelling 

Untuk menguji 

sistem kontrol 

copyright labelling 

Sukses 

 

c. Menu Extraction 

No Pengujian Alamat Manfaat 
Hasil 

Pengujian 

1 Memasukan 

file stego 

 

 

Untuk melihat 

informasi hidden 

Sukses 
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http://localhost/ 

ta/hicolab/index.php

?t=ext 

copyright labeling 

pada file stego 

2 Memasukan 

key dengan 

benar 

Untuk 

mencocokkan key 

yang ada pada 

stego file 

Sukses 

3 Memasukan 

file bukan 

stego 

Untuk menguji 

sistem kontrol 

keunikan file citra 

Sukses 

4 Salah 

memasukan 

key 

Untuk menguji 

sistem kontrol key 

pada file stego 

Sukses 

 

d. Menu Count PSNR 

No Pengujian Alamat Manfaat 
Hasil 

Pengujian 

1 Memasukan 

Original file 

http://localhost/ 

ta/hicolab/index.php

?t=psnr 

Untuk menghitung 

nilai PSNR 

Sukses 

2 Memasukan 

stego file 

Untuk pembanding 

nilai PSNR pada 

original file.  

Sukses 

3 Salah 

memasukan 

format original 

file 

Untuk menguji 

sistem kontrol 

format original file 

Sukses 

4 Salah 

memasukan 

stego file 

Untuk menguji 

sistem kontrol 

format stego file 

Sukses 

 

 


