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STEGANOGRAPHY & 

WATERMARKING

Sesi 12

Dosen Pembina:

Danang Junaedi

Sriyani Violina
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Pengantar: Prisoner’s Problem

2

Alice Bob

Fred

Pesan rahasia: “Lari jam satu” 

IF-UTAMA

Pengantar

� Bagaimana Bob mengirim pesan rahasia kepada 

Alice tanpa diketahui oleh Fred?

� Alternatif 1: mengenkripsinya

xjT#9uvmY!rc$

Fred pasti curiga!
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Pengantar

� Alternatif 2: menyembunyikannya di dalam pesan 
lain

Lupakan asal rumor itu, jaga agar matamu sehat aku 
turunkan ubanmu

Fred tidak akan curiga!

Information hiding dengan steganografi!
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Pengertian

• Steganography adalah seni penyembunyian pesan ke dalam pesan

lainnya sedemikian rupa sehingga orang lain tidak menyadari ada

sesuatu di dalam pesan tersebut.

• Kata steganografi (steganography) berasal dari bahasa Yunani yaitu

steganos yang artinya tersembunyi atau terselubung dan graphein, yang

artinya menulis, sehingga kurang lebih artinya adalah “menulis tulisan

yang tersembunyi atau terselubung” (Sellars, 1996).

• Teknik ini meliputi banyak sekali metoda komunikasi untuk

menyembunyikan pesan rahasia.

• Metoda ini termasuk tinta yang tidak tampak, microdots, pengaturan

kata, tanda tangan digital, jalur tersembunyi dan komunikasi spektrum

lebar.
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Sejarah Singkat / Teknik 

Steganography
• Ditulis pertama oleh sejarawan Yunani,Herodotus, yaitu ketika Histaeus

seorang raja kejam Yunani dipenjarakan oleh Raja Darius di Susa pada abad 5
sebelum masehi dengan cara mentato kulit kepala seorang budak dan
mengirim pesan tersebut ketika rambut kepala mulai tumbuh.

• Cerita lain oleh sejarawan Yunani yang lain yang bernama Demorotus.

Steganography dilakukan dengan cara menuliskan pesan pada papan kayu
yang ditutup dengan lilin.

• Dengan tinta tak terlihat (dapat menggunakan air sari buah jeruk, urine, atau
susu). Cara membacanya dengan dipanaskan di atas lilin, tinta yang semula tak

terlihat akan menjadi terlihat.

• Menuliskan pesan / gambar pada media lain (misal pada sayap kupu-kupu),
dilakukan oleh Boden Powell pada perang Boer.
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Sejarah Singkat / Teknik 

Steganography
• Dengan menyamarkan pesan pada kalimat lain yang tidak berhubungan

langsung dengan pesan rahasia tersebut.

• Pada perang dunia 1 Jerman menyembunyikan pesan dengan microdot
(gambar/pesan yang dikecilkan sampai menjadi seperti titik)

• Seiring dengan perkembangan zaman teknik steganography semakin
berkembang pula.

• Steganography diimplementasikan pada data digital (image, audio, maupun

video).

• Maka sesungguhnya prinsip dasar dalam steganografi lebih dikonsentrasikan
pada kerahasian komunikasinya bukan pada datanya (Johnson, 1995).
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Contoh Steganografi Sederhana

jika aku menangis

selalu aku teringat upayamu

memang akan lebih afdol melihatmu

bolehkah orang mengetahui?

mengapa embun luluh, embun di atas kota
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jika aku menangis

selalu aku teringat upayamu

memang akan lebih afdol melihatmu

bolehkah orang mengetahui?

mengapa embun luluh, embun di atas kota
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Steganografi vs Kriptografi

� Steganografi dapat dianggap pelengkap kriptografi

(bukan pengganti).

� Steganografi: menyembunyikan keberadaan

(existence) pesan

� Kriptografi: menyembunyikan isi (content) pesan

10IF-UTAMA
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Steganografi vs Kriptografi
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Kriteria Steganografi yang Bagus

1. Imperceptible
Keberadaan pesan rahasia tidak dapat dipersepsi.

2. Fidelity.

Mutu cover-object tidak jauh berubah akibat embedded. 

3. Robustness. 

Data yang disembunyikan harus tahan terhadap
manipulasi yang dilakukan pada cover object.

4. Recovery. 

Data yang disembunyikan harus dapat diungkapkan
kembali

12IF-UTAMA
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Properti Steganografi

1. Embedded message (hiddentext): pesan yang

disembunyikan.

2. Cover-object (covertext): pesan yang digunakan untuk
menyembunyikan embedded message.

3. Stego-object (stegotext): pesan yang sudah berisi pesan embedded 
message.

4. Stego-key: kunci yang digunakan untuk menyisipan pesan dan
mengekstraksi pesan dari stegotext.

Encoding

(embeddin)

covertext

hiddentext

key

Decoding

(extraction)

stegotext

key

hiddentext

covertext
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Contoh-contoh:

Text: 

Lupakan asal rumor itu, jaga aga matamu sehat atau turunkan
ubanmu

Covertext: 

upakan sal umor tu aga aga atamu ehat tau turunkan banmu

Hiddentext: 

Lari jam satu

Stegotext: 

Lupakan asal rumor itu, jaga aga matamu sehat atau turunkan
ubanmu

IF-UTAMA

Teknik yang Digunakan

� Spatial (time) domain
� Memodifikasi langsung nilai byte dari cover-object (nilai

byte dapat merepresentasikan intensitas/warna pixel atau
amplitudo)

� Frequency domain
� Memodifikasi hasil transformasi frekuensi sinyal.
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Teknik Steganography pada Image

� LSB (Least Significant Bits)

� Masking dan Filtering

� Transformation
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LSB (Least Significant Bits)

� Memanipulasi LSB dari suatu image.

� Untuk image dengan 24 bit color dapat digunakan 3 bit per pixel

untuk dimanipulasi, untuk 8 bit color hanya 1 bit per pixel saja

yang dapat dimanupulasi.

� Jika Stego dilakukan kompresi, maka harus menggunakan

Lossless Compression supaya data tidak hilang.

� Berfungsi sangat baik ketika image yang digunakan dalam format

grayscale karena perubahannya akan sulit dideteksi oleh mata.

� Penyembunyian data dilakukan dengan mengganti bit-bit data di

dalam segmen citra dengan bit-bit data rahasia. 

� Bit yang dipilih � LSB

18IF-UTAMA
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Metode LSB (spatial domain)

� Mengganti bit LSB dengan bit data.

� Contoh:

� Nilai asal = 210

� Nilai Biner = 11010010

LSB = Least Significant Bit

berubah menjadi: 11010011

Nilai baru = 211

MSB = Most Siginificant Bit

berubah menjadi: 01010010

Nilai baru = 82
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LSB

� Mengubah bit LSB hanya mengubah nilai byte satu lebih tinggi

atau satu lebih rendah dari nilai sebelumnya

� Untuk memperkuat teknik penyembunyian data, bit-bit data 

rahasia tidak digunakan mengganti byte-byte yang berurutan, 

namun dipilih susunan byte secara acak. 

� Misalnya jika terdapat 50 byte dan 6 bit data yang akan

disembunyikan, maka maka byte yang diganti bit LSB-nya dipilih

secara acak, misalkan byte nomor 36, 5, 21, 10, 18, 49.

� Keuntungan

� Mudah diimplementasikan dan proses encoding cepat

� Kelemahan

� Tidak tahan terhadap pengubahan (modifikasi) terhadap cover object.
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Contoh

� Pada sebuah citra grayscale  6x6 piksel disisipkan pesan
yang berbunyi “aku”.

� Untuk menandai akhir pesan digunakan karakter yang 
jarang dipakai, misalnya karakter #. 

� Sehingga pesan yang dimaksud adalah “aku#”.

� Pesan � Kode ASCII 

97   107   117    35

� Kode ASCII � kode-kode biner 

1100001 1101011

1110101 0100011

�
21IF-UTAMA

� Matrik derajat keabuan citra sbb:

� Derajat keabuan citra � biner

22IF-UTAMA

� LSB diganti dengan text pesan

� Diubah menjadi desimal (derajat keabuan citra baru)

23IF-UTAMA

Bandingkan Citra Sebelum dan Citra 

Hasil

Citra Sebelum

Citra Hasil

Kesimpulan:

……

24IF-UTAMA
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Ukuran citra vs text

� Ukuran citra = m x n piksel

� Masing-masing karakter pesan dikodekan ke dalam 

8 bit biner.

� Jumlah karakter pesan yang dapat ditampung = (m x 

n) / 8 karakter

25IF-UTAMA

Ekstraksi pesan dari Stego-

object
� Pesan yang disembunyikan di dalam citra dapat diungkap

kembali dengan mengekstraksinya.  

� Posisi byte yang menyimpan bit pesan dapat diketahui dari

bilangan acak yang dibangkitkan oleh PRNG. 

� Jika kunci yang digunakan pada waktu ekstraksi sama dengan

kunci pada waktu penyisipan, maka bilangan acak yang 

dibangkitkan juga sama. 

� Dengan demikian, bit-bit data rahasia yang bertaburan di dalam

citra dapat dikumpulkan kembali.
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Teknik Steganography pada Image

� Masking dan Filtering

� Biasanya dibatasi pada image 24 bit color atau pada

image grayscale.

� Mirip dengan watermark, di mana suatu image diberi

tanda (marking) untuk menyembunyikan pesan

rahasia.

� Dapat dilakukan dengan memodifikasi luminance

beberapa bagian dari image.
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Teknik Steganography pada Image

� Transformation
� Dilakukan dengan memanfaatkan Discrete Cosine Transformation (DCT)

dan Wavelet Compression.

� DCT digunakan, terutama pada kompresi JPEG, untuk metransformasikan
blok 8x8 piksel yang berurutan dari image menjadi 64 koefisien DCT.

� Algoritma sederhana untuk menyembunyikan pesan pada image JPEG:

28IF-UTAMA
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Tranform Domain

� Sinyal dalam ranah spasial/waktu diubah ke ranah frekuensi

dengan menggunakan transformasi seperti

- DCT (Discrete Cosine Transform), 

- DFT (Discrete Fourier Transform), dan

- DWT (Discrete Wavelet Trabform)

� Penyisipan pesan dilakukan pada koefisien tranformasi.

� Keuntungan: kokoh (robust) terhadap manipulasi pada stego-

object.

IF-UTAMA

Tranform Domain

� DCT:

� IDCT:

� Keterangan: Citra berukuran M x N
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Tranform Domain

� Penyisipan dilakukan pada koefisien DCT, yaitu C(p, q)

� Misalkan semua koefisien DCT disimpan di dalam vektor/larik

v[1..n]

� Pesan yang akan disembunyikan (dalam biner) adalah

X = x1x2…xm

dikodekan sebagai barisan {–1, +1} dengan pemetaan:
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Tranform Domain

� Posisi penyisipan pesan dapat ditentukan secara acak
atau pada posisi berurutan

� Penyisipan pesan dengan formula:

� α dipilih sedemikian sehingga tidak merusak content
sinyal semula. Nilai α antara 0 dan 1.

� Selanjutnya dilakukan IDCT untuk mengembalikan
sinyal dalam ranah frekuensi ke ranah spasial/waktu.

� Metode lain yang berbasis tranform domain: spread 
spectrum steganography.

iii bvv α+=ˆ
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Penggunaan Steganography

� Digunakan untuk informasi penjelasan yang menyertai sebuah 

gambar (seperti catatan dokter yang menyertai sebuah X-ray)

� Menanamkan data yang dapat memperbaiki audio atau image 

pada kerusakan yang terjadi dari koneksi atau transmisi yang 

jelek.

� Komunikasi private peer-to-peer

� Mengirimkan komunikasi rahasia pada web untuk menghindari 

penyebaran

� Perlindungan hak cipta

� Menyembunyikan data pada jaringan untuk menghindari 

pelanggaran.
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Latar Belakang Watermarking

� Dokumen digital

- citra (JPEG/GIF/BMP/TIFF Images) 

- audio (MP3/WAV audio)

- video (MPEG video)

- teks (Ms Word document)

� Tepat sama kalau digandakan

� Mudah didistribusikan (misal: via internet)

� Mudah di-edit (diubah)

� Tidak ada perlindungan terhadap kepemilikan, copyright, editing, 
dll.

� Solusi: digital watermarking.

34IF-UTAMA
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Digital Watermarking

� Aplikasi dari steganografi.

� Menyisipkan informasi pada produk digital (citra, 

audio, video, teks) dengan maksud:

1. Memberikan perlindungan copyright 

2. Fingerprinting

3. Otentikasi (integritas content)

4. Meyediakan cara untuk validasi data.

Informasi yang disisipkan disebut watermark

� Watermark dapat berupa teks, logo, suara, dsb.

IF-UTAMA 36
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Watermark Citra ber-watermark
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� Watermark dapat dianggap sebagai sidik digital

(digital signature) atau stempel digital (finger print) 

dari pemilik yang sah atas produk multimedia 

tersebut. 

� Pemberian signature dengan teknik watermarking ini 

dilakukan sedemikian sehingga informasi yang 

disisipkan tidak merusak data digital yang 

dilindungi. 

IF-UTAMA
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Sejarah Watermarking

� Abad 13, pabrik kertas di Fabriano, Italia, membuat kertas yang 
diberi watermark dengan cara menekan bentuk cetakan 
gambar pada kertas yang baru setengah jadi. 

� Ketika kertas dikeringkan terbentuklah suatu kertas yang ber-
watermark. Kertas ini biasanya digunakan oleh 
seniman/sastrawan untuk menulis karya seni.  

� Kertas yang sudah dibubuhi tanda-air dijadikan identifikasi 
bahwa karya seni di atasnya adalah milik mereka. 
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Penyisipan Watermark (embedding)

Encoding

kunci

Produk

digital

Watermark

Produk

digital ber-

watermark

IF-UTAMA

Watermark

extraction

Kunci (k)

Citra

uji (J)

Watermark yang

diekstraksi (w’)
Comparator

Citra

semula (I)

0/1

watermark

asli (w)

')( wJDk =





>

≤
=

tc

tc
wwC t

,0

,1
)',(

Ekstraksi/deteksi watermark

41IF-UTAMA 42

Verifikasi Watermark

Decoding

kunci

Produk

digital

yang diuji

Produk

digital

asal

watermark

yang

terekstraksi
Pembandingan

watermark

asli

keputusan
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� Watermark umumnya data audio atau gambar.

� Watermark berupa teks mengandung kelemahan 

karena kesalahan satu bit akan menghasilkan hasil 

teks yang berbeda pada waktu verifikasi (ektraksi). 

IF-UTAMA

Fitur-fitur Watermarks 

� Imperceptible: watermark tidak dapat dipersepsi secara

visual/auditori karena watermark tidak boleh merusak kualitas

media host.  

� Robustness : kokoh terhadap manipulasi yang ditujukan untuk

merusak atau menghapus watermark.

� Secure: hanya pihak yang punya otoritas dapat mengakses

watermark.

� Non-removable

� Unambiguous

44IF-UTAMA
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Contoh robustness

Citra asli Citra ber-watermark

Citra berwatermark dikompresi 

75%

Citra ber-watermark di-crop

IF-UTAMA 46

Teknik watermarking

� Secara umum, mirip dengan teknik steganografi 

(spatial/time domain, frequency domain).

IF-UTAMA

Kegunaan Watermark

� Memberi label kepemilikan (ownership) pada karya digital 

� Melindungi isi karya digital (copyright). 

� Memeriksa integritas isi karya digital (tamper proofing) �
Data authentication

� User authentication/fingerprinting: mengotentikasi pengguna 
spesifik. Contoh: distribusi DVD 

� Aplikasi medis: foto sinar-X diberi watermark berupa ID 
pasien (memudahkan identifikasi pasien).

� Covert communication: untuk sistem komunikasi di negara2 
di mana kriptografi tidak dibolehkan.

� Piracy protection: mencegah penggandaan yang tidak 
berizin.
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Perbedaan Steganografi dan

Watermarking
Steganografi � Watermarking

� Tujuan: mengirim pesan rahasia

apapun tanpa menimbulkan
kecurigaan

� Persyaratan: aman, sulit dideteksi, 
sebanyak mungkin menampung

pesan (large capacity)

� Komunikasi: point-to-point

� Komentar lain: media penampung
tidak punya arti apa-apa
(meaningless)

� Tujuan: perlindungan copyright, 
pembuktian kepemilikan
(ownership), fingerprinting

� Persyaratan: robustness, sulit
dihapus (remove)

� Komunikasi: one-to-many

� Komentar lain: media penampung
justru yang diberi proteksi, 
watermark tidak rahasia, tidak
mementingkan kapasitas
watermark

48IF-UTAMA
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Jenis-jenis Watermarking

� Image Watermarking

� Video Watermarking

� Audio Watermarking

� Text Watermarking

50

Jenis-jenis Watermarking

� Blind watermarking

� Proses verifikasi watermark tidak membutuhkan media 

asal (yang belum diberri watermark)

� Non-blind watermarking

� Proses verifikasi watermark membutuhkan media asal

� Fragile watermarking

� Tujuan: untuk menjaga integritas/keorisinila data

� Robust watermarking

� Tujuan: untuk menyisipkan informasi kepemilikan

IF-UTAMA
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Jenis-jenis Watermarking

(khusus pada citra) 

� Visible Watermarking

� (khusus untuk citra yang dicetak)

� Invisible Watermarking

� (khusus untuk citra digital)

IF-UTAMA 52

Visible Watermarking

IF-UTAMA

53

Visible Watermarking
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Invisible Watermarking

IF-UTAMA
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� Saat ini, Microsoft sedang meneliti untuk

mengembangkan sistem watermarking untuk audio 

digital, yang akan dimasukkan ke dalam media 

player Windows.  

� Data seperti informasi lisensi disisipkan ke dalam

musik/lagu; media player tidak akan memainkan file

audio yang memuat watermark yang salah.

Metode Image Watermarking

� Metode dalam ranah spasial

� Menyisipkan watermark langsung pada nilai byte dari

pixel citra.

� LSB

� Metode dalam ranah transform

� Menyisipkan watermark pada koefisien transformasi dari

citra.
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Metode Spread Spectrum

� Diusulkan pertama kali oleh Cox dalam makalah “Secure Spread 

Spectrum Watermarking for Multimedia” (1997)

� Watermark disebar (spread) di dalam citra. 

� Spread spectrum dapat dilakukan dalam 2 ranah:

1. Ranah spasial � Menyisipkan watermark langsung pada nilai

byte dari pixel citra.

2. Ranah transform �Menyisipkan watermark pada koefisien

transformasi dari citra.
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Ranah transform

� Penyisipan dalam ranah frekuensi lebih robust 

dibandingkan dalam ranah spasial.

� Pada metode Cox, komponen frekuensi yang disisipi 

adalah komponen yang signifikan secara persepsi.

� Ada trade-off antara robustness dan visibility (α)

� Citra ditransformasi ke dalam ranah frekuensi dengan 

DCT (Discrete Cosine Transform)

� Setelah penyisipan, ranah frekuensi dkembalikan ke 

ranah spasial dengan IDCT (Inverse Discrete Cosine 

Transform)
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Ranah transform

� Watermark W = w1, w2, …, wn

� Watermark: bilangan riil acak (pseudo-noise) yang 
mempunyai distribusi Normal:

� Cox memilih watermark mempuyai distribusi N(0, 1), 
yaitu mean = 0, variansi = 1.

� Menurut Cox, watermark tsb mempunyai kinerja lebih
baik daripada data yang terdistribusi uniform. 
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Penyisipan watermark
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Ekstrasi/deteksi watermark
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� Panjang watermark = n = 1000

� Cox menggunakan 1000 koefisien terbesar. Inilah yang 
dinamakan frequency spreading.

� Cox memilih α = 0.1 dan T = 6

� Kelemahan: perlu citra asli untuk deteksi watermark 
(non-blind watermarking).

� Kelebihan: kokoh terhadap

� konversi analog-ke-digital 

� Konversi digital-ke-analog

� Cropping

� Kompresi, rotasi, translasi, dan penskalaan

63IF-UTAMA

Ekstraksi vs Deteksi

� Ekstraksi: mengambil kembali (recover/reveal) bit 

informasi watermark dari data multimedia.

� Perlu proses komparasi dengan watermark asli untuk

menentukan kemiripan/cocokan.

� watermark umumnya berupa pesan bermakna seperti logo, 

teks, musik.

� Deteksi: hanya menentukan apakah data multimedia 

mengandung reference watermark atau tidak

� watermak umumnya barisan biner atau barisan bilangan real. 
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What is Steganalysis ?

� The art and science of detecting hidden data, 

determining the length of the message, and 

extracting the data.

� Why is it important?

� Prevent Terrorist Attacks

� Catch people engaging in illegal activities

� Discourage Piracy

65IF-UTAMA

Digital Millennium Copyright Act

� General Highlights

� It is a crime to circumvent anti-piracy measures built into 

commercial software

� Outlaws manufacturing, sale, or distribution of code-cracking 

devices used to illegally copy software

� Permits cracking copyright protection devices to conduct 

encryption research, assess product interoperability, and test 

computer security systems

� You can read about it & view the full document at 

http://www.gseis.ucla.edu/iclp/dmca1.htm
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Types of Steganalysis

� Targeted Steganalysis
� Relys on knowing the method used to hide the data & using known 

distinguishing statistics to detect stego images

� Sometimes steganalysts reverse engineer steganographic methods

� Blind Steganalysis
� Most beneficial to forensics because it’s not based on knowing the 

algorithm

� Most difficult because the type of images and method of hiding data are 

enormous and continuously changing.

� The current trend is to develop a neural network using training images and 
multiple statistical features.  A method beyond the scope of this talk.
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Steganalysis

� Visual attack (color images)

The idea is to remove all parts of the image covering the 

message.

� Statistical attack

Embedding process change the statistical 

characteristics of images.
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Visual attack (EzStego )
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Visual attack(S-Tools)

http://wwwrn.inf.tu-dresden.de/~westfeld/attacks.html
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Visual attack(Steganos)
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Steganalysis of LSB Embedding

� In a “typical” natural scene, the number of even gray 
values is not the same as the number of odd values

� If you embed a 0-1 message string into the least 
significant bits (LSBs) of an image, then (since it is 
uniformly distributed), there will be approximately 
the same number of even and odd values

� Statistical “attack” to detect this anomaly, using chi-
square statistic

IF-UTAMA



5/9/2012

13

Steganalysis

� A recent study (Purdue, 10/18/07) shows that 

steganography is being used more frequently, 

particularly in child pornography and identity theft 

trafficking

� Evidence of steganography tools on convicted 

criminals’ computers as tools leave behind 

“footprints”

� Easier to identify this than to find embedded data
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Examples of Steganalysis

� If you have the Original Image, you can compare 

their underlying matrix values

� Look at bit planes

� Fridrich et al developed a method of approximating 

the original image from the unknown for JPEG 

images
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Beberapa situs yang berguna

� Perangkat lunak digital watermarking dari Blue 

Spike’s GiovanniTM (www.bluespike.com) 

menggunakan kunci kriptografi untuk 

membangkitkan watermark ke dalam musik dan 

citra digital.

� Perusahaan software yang menawarkan solusi 

digital watermarking adalah Digimarc

(www.digimark.com) dan Cognicity

(www.cognicity.com).

Situs web yang lain tentang steganografi

dan digital watermaking

1.  www.outguess.org

Menyediakan secara gratis kakas steganografi.

2.  www.demcom.com

Perangkat lunak Steaganos Security Suite dari DemCom mengizinkan anda
untuk mengenkripsi dan menyembunyikan arsip ke dalam berkas audio, 
video, teks, atau HTML.

3.  www.cl.cam.ac.uk/~fapp2/steganography/index.html

Homepage mengenai information hiding yang memiliki informasi teknis, 
berita, dan link yang berkaitan dengan digital watermarking dan
steganografi.

4.  www.digimarc.com

Homepage lainnya dari Digimarc.
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Latihan

� Buat pesan stegotext untuk menyembunyikan pesan

rahasia:

“Jawaban UAS Citra ada di bawah batu”

dengan ketentuan:

1. Disembunyikan sebagai huruf awal setiap kata

2. Disembunyikan sebagai huruf akhir setiap kata
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