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Abstrak—Penggunaan standar kompresi citra JPEG yang semakin meluas menjadikan isu keamanan pada 
standar ini harus diperhatikan. Standar JPEG tidak dilengkapi dengan standar layanan keamanan sehingga citra 
terkompres JPEG mudah diubah dan didistribusikan  baik secara legal maupun illegal. Secure JPEG adalah sebuah 
framework yang terbuka dan fleksibel dan menyediakan sistem keamanan bagi citra format JPEG. Berbagai metode 
keamanan telah dikembangkan untuk menghasilkan kualitas keamanan terbaik. Dengan adanya secure JPEG 
diharapkan mampu memberikan keamanan untuk citra JPEG yang ada sekarang. Artikel ini memaparkan ikhtisar 
secara singkat sejumlah metode keamanan yang telah dikembangkan sampai saat ini. Artikel ini bertujuan untuk 
memberikan pemahaman yang lebih baik tentang beberapa pendekatan keamanan pada citra JPEG, sehingga 
dapat melengkapi pengetahuan tentang keamanan pada standar ini dan memungkinkan terciptanya suatu metode 
pemodelan keamanan citra JPEG yang dapat diaplikasikan ke berbagai perangkat dan aplikasi digital dengan 
kualitas terbaik.

Kata kunci: JPEG, secure JPEG, metode keamanan 

Abstract—The utilization of JPEG image compression standard has been spread widely such that the security 
issues in this standard must be observed. JPEG standard does not have a security service, so the JPEG image easily 
modified and distributed both legally and illegally. Secure JPEG is an open and flexibel framework that provides a 
security system for the JPEG image. Various approaches have been developed to produce the best quality security. 
Secure JPEG was expected to provide security for the existing JPEG image. This paper briefly present the review 
of security methods that have been developed. The article’s objective is to provide a better understanding some 
approaches of JPEG image security methods. The understanding of secure JPEG can equip a better knowledge 
about the framework and enable to perform security model of JPEG image  that can be applied to a various digital 
devices and applications with the best quality.
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I. Pendahuluan

Penggunaan citra digital dewasa ini berkembang 
sangat pesat, baik perkembangan pengiriman maupun 
penyimpanan sebuah citra. Salah satu format citra yang 
sering digunakan secara luas yaitu standar JPEG (Joint 
Photographic Experts Group). JPEG merupakan sebuah 
standar untuk format citra yang  diperkenalkan oleh Joint  
Photographic Experts Group. JPEG grup merupakan 
hasil kerja sama antara International Standardization 
Organization (ISO) dan International Electrotechnical 
Commission (IEC).  JPEG pertama sekali dibuat pada tahun 
1986 dan diperkenalkan pada tahun 1992. Pengembangan 
dan pembaharuan dilakukan seiring dengan berjalannya 
waktu sehingga pada tahun 1994 JPEG grup merilis versi 
terbaru JPEG. JPEG sering disebut sebagai standar yang 
cocok untuk algoritma kompresi file citra pada komputer 
dan menjadi salah satu format file citra yang didukung 
oleh World Wide Web. JPEG  banyak digunakan untuk 
menyimpan gambar-gambar dengan ukuran file lebih 
kecil. Oleh karena itu, JPEG telah menjadi salah satu 
standar multimedia yang paling sukses diantara standar 
lainnya [9]. 

JPEG menjadi populer dan banyak digunakan secara 
luas namun sayangnya kepopuleran standar ini tidak 
dibarengi dengan tingkat keamanan yang ditawarkan. 
Standar citra JPEG tidak dilengkapi dengan layanan 
keamanan sehingga citra yang memiliki format JPEG 
mudah diubah, disalin, dan didistribusikan  baik secara 
legal maupun illegal. Oleh karena itu, isu keamanan 
pada standar JPEG ini penting untuk diperhatikan. Salah 
satu cara untuk menjaga keamanan yaitu dengan adanya 
framework secure JPEG yang menawarkan sistem 
keamanan pada citra JPEG. 

Penelitian terkait dengan sistem keamanan pada 
standar JPEG telah banyak dilakukan. Pada tulisan ini akan 
disajikan lima metode pendekatan. Pendekatan pertama 
menggunakan teknik scrambling untuk mengamankan 
informasi visual pada Region of Interest (ROI) sebuah 
citra JPEG. Teknik ini menghasilkan integrasi yang efisien 
antar penggunaan layanan keamanan pada format citra 
JPEG [8]. Pendekatan lainnya dengan menerapkan sistem 
keamanan berbasis DCT untuk proses autentikasi citra. 
Sistem keamanan dengan menggunakan sebuah kunci 
rahasia dan vektor pemetaan. Skema yang diusulkan 
mampu mendeteksi bahaya manipulasi citra digital seperti  
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proses pemotongan dan penyalinan [7]. Selanjutnya 
pendekatan dengan metode ETC (Encryption then 
Compression) disajikan. Sistem ETC dapat menghasilkan 
kualitas keamanan terbaik dengan performansi kompresi 
yang sama pada JPEG CTE (Compression then Encryption) 
[4]. Dynamic encryption merupakan sebuah metode yang 
digunakan untuk sistem keamanan proses transmisi citra 
digital. Metode ini mampu mengoptimalkan  penggunaan 
bandwitdh [2]. Pendekatan terakhir yaitu privacy 
preserving photo sharing. Pada metode ini informasi 
visual dan metadata dari sebuah citra disembunyikan. 
Proses proteksi menggunakan sebuah kunci rahasia. Foto 
yang telah aman disimpan di server online, sedangkan 
proses proteksi, rekonstruksi, dan proses penampil foto 
dilakukan pada perangkat client [6]. 

Pendekatan dengan berbagai metode yang diusulkan 
diharapkan dapat memberikan skema keamanan untuk 
standar citra JPEG yang ada sekarang ini. Artikel ini 
bertujuan mengulas secara singkat sejumlah metode 
keamanan yang telah dikembangkan. Artikel ini dapat 
memberikan pemahaman yang lebih baik lagi tentang 
beberapa pendekatan keamanan pada citra JPEG. 
Pemahaman yang baik memungkinkan dibuatnya suatu 
metode pemodelan sistem keamanan pada citra JPEG 
yang dapat diaplikasikan ke berbagai perangkat dan 
aplikasi digital. 

II. Secure JPeG

A. Teori Umum JPEG

JPEG merupakan sebuah standar kompresi continuous-
tone untuk citra diam grayscale maupun citra berwarna. 
Continuous-tone diartikan sebagai citra foto yang memuat 
gradasi warna dari hitam ke putih tanpa screening. Standar 
yang diusulkan JPEG ditujukan untuk umum yang mampu 
mendukung berbagai aplikasi citra continuous-tone [3].  

Tujuan utama standar JPEG untuk menyediakan 
kompresi citra dengan kualitas tinggi [1]. Skema 
pengkodean JPEG stream-oriented yang  memiliki piksel 
sampai 64K x 64K piksel  dari setiap 24 bits [5]. 

Algoritma JPEG menggunakan metode lossy 
compression [2]. Gambar 1 memperlihatkan proses 
kompresi pada standar JPEG. Langkah pertama, citra 
dibagi kedalam blok-blok atau matiks 8 x 8. Setiap piksel 
merepresentasikan intensitas warna (2 ), dimana 2 adalah 
angka maksimum untuk level intensitas warna. Koefisien 
DCT diterapkan untuk setiap blok. Proses selanjutnya 
yaitu kuantisasi berbasis blok. Langkah selanjutnya 
pengkodean entropi menggunakan Huffman [2].

B. Secure JPEG

Secure JPEG merupakan sebuah framework yang 
terbuka dan fleksibel menyediakan sistem keamanan untuk 
citra JPEG [8]. Jika pada JPEG 2000 sistem keamanan 
disebut dengan JPSEC maka pada JPEG disebut dengan 
secure JPEG. Secure JPEG dibuat agar dapat terjadinya 

integrasi yang efisien antara format JPEG dengan 
penggunaan berbagai teknik dan layanan keamanan. 
Dengan adanya proses integrasi tersebut memungkinkan 
tersedianya berbagai macam layanan keamanan seperti 
kerahasiaan, verifikasi integritas, autentikasi sumber atau 
akses bersyarat. Dengan kata lain, secure JPEG bertujuan 
agar  JPEG mampu melakukan apa yang dilakukan JPSEC 
untuk JPEG 2000.

Cara untuk membuat sebuah citra  format JPEG menjadi 
sebuah file citra JPEG yang aman dapat dilakukan dengan 
menyediakan sistem pencitraan digital sesuai standar 
JPEG, kemudian langkah selanjutnya menambahkan 
layanan keamanan pada citra JPEG tersebut. Layanan 
kemanan yang ditawarkan oleh secure JPEG memiliki tiga 
spesifikasi, yaitu [2] :
1.  Layanan pertama terkait verifikasi pengalamatan citra. 
2.  Layananan kedua berisi tentang penggunaan enkripsi 

untuk tujuan kerahasiaan. 
3.  Layanan ketiga merupakan layanan yang menjelaskan 

tentang teknik kerahasiaan 

Dengan adanya tiga spesifikasi diatas maka dapat 
dikatakan secure JPEG mampu memberikan keamanan 
untuk standar JPEG yang ada sekarang. Secure JPEG 
memiliki karakteristik integrasi yang efisien dimana 
memungkinkan penggunaan teknik-teknik keamanan 
seperti teknik masking, pixelation, inpainting, scrambling, 
dan teknik lainnya. 

III. Pendekatan keamanan CItra JPeG

Pendekatan keamanan pada sebuah citra JPEG 
terdiri dari beberapa metode. Skema yang ditawarkan 
memiliki kelebihan masing-masing dimana hasil akhir 
yang diharapkan adalah menghasilkan sebuah framework 
keamanan citra JPEG dengan kualitas yang baik.   

A. Pendekatan Secure JPEG dengan Teknik Scrambling

Skema keamanan citra JPEG dengan menggunakan 
metode scrambling diperkenalkan oleh Korshunov dan 
Ebrahimi [6]. Teknik scrambling merupakan sebuah 

Gambar 1. Blok diagram sistem kompresi JPEG [2]
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teknik keamanan berbasis web yang fleksibel dengan 
GUI (Graphical User Interface) yang  sederhana dan 
dapat diakses secara publik. Teknik ini digunakan untuk 
mengamankan informasi visual pada ROI dari sebuah citra 
JPEG.

Sebuah prototype dibuat untuk mengamankan ROI citra 
dengan men-scrambling JPEG pada domain kompresi dan 
menetapkan sebuah kunci rahasia untuk tujuan proteksi. 
Pengguna lain yang memiliki kunci rahasia tersebut dapat 
membalikkan kembali citra yang di scrambling ke citra 
asli menggunakan decoder. 

Citra JPEG dapat di scrambling melalui tiga cara, 
yaitu:
1.  Men-scrambling nilai piksel citra sebelum kompresi 

JPEG
2.  Men-scrambling nilai koefisien kuantisasi  sebelum 

pengkodean entropi. 
3.  Men-scrambling bits dari koefisien pengkodean 

entropi. 

Berdasarkan ketiga cara yang disebutkan di atas cara 
kedua merupakan cara terbaik untuk mengimplementasikan 
algoritma scrambling pada citra JPEG. Algoritma 
tersebut diimplementasikan dalam dua teknik, dengan 
proses enkripsi  bit atau dengan  membangkitkan sebuah  
rangkaian pseudorandom  1 dan 0.  

Gambar 2 menunjukkan tahapan proses scrambling 
dan unscrambling citra JPEG. Scrambling dilakukan 
pada encoder dengan beberapa tahapan. langkah pertama 
yaitu memilih ROI citra atau keseluruhan citra yang 
ingin dilindungi. Informasi mengenai lokasi ROI tersebut 
kemudian disimpan pada JPEG bitstream melalui APP 
marker. Selama proses kompresi terjadi, citra discrambling  
dengan memodifikasi nilai kuantisasi koefisien DCT  
sebelum pengkodean entropi. Setelah proses kuantisasi 
blok ROI dilakukan, maka scrambling diterapkan pada 
citra. Proses selanjutnya yaitu membangkitkan sebuah 
urutan binary pseudorandom. Koefisien DCT dibalikan  
untuk setiap nilai yang sesuai dalam satu urutan tersebut. 

Jumlah koefisien DCT yang akan discrambling dapat 
ditentukan dengan memilih level scrambling dimana 

level tertinggi adalah 64 dan level terendah adalah 0. 
Jika level tertinggi yang dipilih berarti semua koefisien 
DCT discrambling sedangkan untuk level  terendah tidak 
ada koefisien yang discrambling. Sebuah kunci rahasia 
dienkripsi bersama dengan koordinat ROI  dimasukkan ke 
dalam bitstream JPEG melalui APP marker. APP marker 
kemudian menambahkan beberapa byte memori untuk 
menetukan ukuran dari citra.

Proses pembalikan citra scrambling ke citra JPEG asli 
(unscrambling) dilakukan pada sisi decoder yaitu dengan 
membalikkan  tahapan-tahapan yang telah dilakukan pada 
proses scrambling. Untuk membalikkan proses scrambling 
tersebut decoder membutuhkan sebuah kunci rahasia yang 
sesuai sehingga informasi visual dari citra JPEG dapat 
diketahui. Sebaliknya apabila kunci rahasia yang diberikan 
tidak tepat maka citra tidak dapat dibalikkan dan citra 
yang ditampilkan tetap citra unscrambling. Dalam konteks 
perlindungan privasi, metode ini cocok digunakan untuk 
sistem keamanan karena informasi visual dari sebuah 
citra JPEG tidak bisa ditampilkan secara langsung tanpa 
sebuah kunci rahasia yang tepat sehingga pengguna dapat 
membatasi pengguna lain yang dapat mengakses citra 
JPEG tersebut. 

B. Autentikasi Citra JPEG berbasis DCT

Skema keamanan JPEG juga dapat dilakukan dengan 
menerapkan sistem keamanan berbasis DCT (Discrete 
Cosine Transform) untuk proses autentikasi citra [7]. 
Sebuah skema keaslian citra diajukan untuk memverifikasi 
keaslian dari sebuah citra JPEG. Autentikasi citra 
dilakukan dengan teknik data embedding, dimana sebuah 
fitur vektor yang telah dienkripsi dari domain frekuensi 
citra ditanam kedalam koefisien DCT citra menggunakan  
pemetaan vektor. Fitur vektor dihasilkan dari hubungan 
invariant antara dua koefisien DCT yang berbeda sebelum 
dan sesudah proses kompresi JPEG. 

Gambar 3 merupakan blok diagram yang menjelaskan 
proses embedding dan ekstraksi citra JPEG.  Sebuah citra 

Gambar 2.Proses Scrambling dan Unscrambling citra JPEG [6]

Gambar 3.Block diagram proses  penanaman dan ekstraksi JPEG [7]
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JPEG dimodifikasi dengan  koefisien DCT. Selanjutnya 
proses kuantisasi citra dilakukan untuk mendapatkan 
fitur vektor. Fitur vektor dari citra terenkripsi kemudian 
ditanam kedalam citra asli dengan memodifikasi koefisien 
DCT sesuai dengan kebutuhan pemetaan vektor. EM 
adalah proses embedding dan EX proses ekstraksi. MV 
watermark merupakan vektor pemetaan. Vektor pemetaan 
dibangkitkan pada sumber dan tujuan dengan sebuah 
kunci rahasia. Untuk tambahan keamanan, sebuah fitur 
vektor XOR-ed dan kunci rahasia yang diketahui oleh 
pengirim dan penerima ditambahkan. Pada sisi penerima, 
fitur vektor dari citra yang diterima  dirumuskan lagi dan 
dibandingkan dengan citra hasil ekstraksi  untuk verifikasi 
keaslian citra. Jika pengguna lain ingin meniru gambar 
maka harus diketahui kunci rahasia dari citra asli tersebut.

Proses autentikasi citra diperlihatkan pada gambar 4. 
Langkah pertama yaitu membuat sebuah look-up tabel 
menggunakan kunci rahasia. Selanjutnya fitur vektor 
citra dihitung. Data embedded di ekstrak dari citra dengan 
look-up tabel. Tahap terakhir yaitu pengecakan dengan 
membandingkan fitur vektor yang dihitung dengan hasil 
ekstraksi. Jika cocok dan tidak ada citra yg rusak maka 
citra tersebut autentik, namun sebaliknya jika hasil 
ekstraksi tidak sama dengan yang dihitung maka citra 
tersebut mungkin telah dirubah atau dimodifikasi. 

Skema yang diusulkan lebih tahan terhadap kompresi 
JPEG sampai tingkat kompresi maksimum sekitar 80%. 
Hasil yang didapatkan memiliki kualitas visual yang baik.   

Skema yang diusulkan mampu membedakan bahaya dan 
serangan serta sangat aman karena fitur vektor XOR-ed 
ditanam dengan kunci rahasia. 

C. Keamanan citra JPEGmenggunakan  Sistem  ETC

Beberapa skema keamanan citra JPEG telah 
dikemukakan sebelumnya. Selain dengan dua pendekatan 
diatas, pendekatan keamanan citra JPEG juga dapat 
dilakukan dengan menerapkan sistem ETC [4]. ETC 
merupakan sebuah sistem kompresi citra dimana 
proses enkripsi dilakukan terlebih dahulu sebelum citra 
dikompresi. Proses enkripsi dilakukan agar citra sulit 
dikenali secara visual.  Sistem ETC diilustrasikan pada 
Gambar 5. Pemilik konten Alice ingin  mengirim sebuah 
citra I secara aman dan efisien ke penerima Bob melalui 
penyedia kanal Charlie . Untuk komunikasi yang aman dan 
efisien maka dibutuhkan proses enkripsi dan kompresi. 

Gambar 6 memperlihatkan tahapan yang terjadi 
dalam proses enkripsi citra. Tahap pertama yaitu setiap 
komponen warna citra  I = {IR,IG,IB} dibagi kedalam blok 
Bx×By . sehingga blok citra didefinisikan sebagai I(i)= 
{IR(i), IG(i),IB(i)}dimana i adalah jumlah blok, i = 1,2,..n. 
Kemudian blok tersebut ditukar secara acak menggunakan 
random integer yang dihasilkan oleh kunci rahasia K1. 
K1 umumnya digunakan untuk semua komponen warna.  
Langkah ketiga setiap blok dirotasi dan dibalik secara acak 
menggunakan random integer yang dibangkitkan oleh 
kunci K2. K2 digunakan untuk semua komponen warna. 
Pada langkah keempat diterapkan transformasi negatif-
positif untuk setiap blok menggunakan random integer 
kunci K3. K3 juga digunakan untuk semua komponen 
warna. Setelah itu dilakukan pengacakan tiga komponen 

Gambar 4.Proses Autentikasi Citra JPEG [7]

Gambar 5. Sistem encryption then compression [4]

Gambar 6. Proses enkripsi citra JPEG [4]

                a. Pembagian blok     b.Blok scrambling

Gambar 7. Proses pembagian blok dan scrambling blok [4]
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warna setiap blok menggunakan random integer K4. 
Tahap terakhir yaitu citra enkripsi dibangkitkan dengan 
mengintegrasikan transformasi blok citra.

Hasil yang diperoleh yaitu sebuah citra JPEG yang 
terkompresi dengan kualitas yang hampir sama dengan 
citra yang dikompresi dengan metode CTE (Compression 
than Encryption). Dengan kata lain citra yang dihasilkan 
memiliki kualitas dan sistem keamanan yang baik. Tingkat 
keamanantergantung pada penggunaan  enkripsi ganda.

D. Dynamic Encryption untuk Keamanan Arsitektur 
JPEG 

Dynamic encryption digunakan sebagai sistem 
keamanan citra pada proses transmisi digital. Pendekatan 
dilakukan dengan menggunakan pengkodean  hybrid 
berbasis enkripsi dan kompresi ganda. Enkripsi Hill 
Cipher kemudian ditambahkan pada tahap kuantisasi 
dalam sistem kompresi JPEG. Enkripsi dengan metode 
Hill Cipher, citra dipecah menjadi beberapa blok (citra 
RGB) dengan panjang n×n  disesuaikan dengan matriks 
kunci.  Pada citra RGB,  terdapat 256 m×n kemungkinan 
panjang setiap blok. Masing-masing blok tersebut 
kemudian dienkripsi untuk alasan keamanan. Jika panjang 
blok adalah n dan P adalah citra dasar, maka rumus 
enkripsi dan dekripsi dirumuskan :
Enkripsi : 

C E P

C K P
K=

×

( ) ( )
( )

  

 =    

mod

mod

( )26

26
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K adalah matriks kunci, C teks cipher dan Inv (K) adalah 
invers modular dari K. K dihitung dengan menngunakan 
algoritma yang akan dijelaskan pada Gambar 9.

Skema dynamic encryption yang diusulkan 
menggabungkan teknik Hill Cipher dengan teknik Lagged 
Fibonacci Generator untuk mengatasi kekurangann Hill 
Cipher pada citra dengan nilai piksel yang berdekatan. 
Pada tahap pertama pra proses pengolahan, citra dasar 
digeser untuk menghilangkan nol. Matriks kunci untuk 
setiap blok Ciphering  mengikuti: 

K matriks Hill asli
matriks Hill asli i
LFG ii

i
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, =
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Gambar 10 merupakan algoritma yang diusulkan 
pada proses enkripsi. Algoritma ini dapat meningkatkan 
pengacakan algoritma dan memecahkan permasalahan 
pada matriks kunci sehingga resistansi terhadap serangan 
citra dasar meningkat. 

Gambar 11 memperlihatkan arsitektur sistem crypto 
encryption yang diusulkan. Metode yang diusulkan 
berdasarkan pada gagasan pembagian citra menjadi blok 
8×8. Blok ini diubah dari domain spasial ke domain 
frekuensi dengan DCT. Koefisien DCT kemudian 
berkorelasi dengan frekuensi tinggi dari blok citra 
yang dienkripsi menggunakan stream cipher. Kualitas 
dari sistem yang diusulkan diukur dengan menghitung  
kesalahan Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) antara 

Gambar 8. Proses blok rotation dan blok inversion [4]

Gambar 9. Aritmatik modular invers matriks [2] Gambar 10. Algoritma enkripsi citra yang diusulkan [2]
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citra asli dan citra yang direkonstruksi.  Semakin tinggi 
nilai PSNR maka rasio kesalahan citra dasar  dan citra 
rekonstruksi semakin kecil sehingga citra memiliki 
kualitas yang  baik. Nilai PSNR untuk citra berkualitas 
baik berada pada rentang 30 dan 40 dB. Penggunaan 
bandwitdh menjadi optimal dengan level keamanan yang 
sangat baik  karena adanya metode ini [2]. 

E. Privacy preserving photo sharing 

Pada pendekatan ini, informasi visual citra di media 
sharing online dilindungikarena dapat menunjukkan 
informasi personal si pemilik citra [6].  Informasi yang 
dilindungi berupa geo lokasi dan metada citra. Beberapa 
teknik yang digunakan dalam proteksi foto JPEG yaitu  
pixel replacement dan metode data manipulation. Pixel 
replacement yaitu sebuah teknik mengganti piksel citra 
dgn masking atau distorsi, sedangkan data manipulation 
merupakan teknik mengubah piksel asli. Metode yang 
digunakan hampir sama dengan pendekatan yang dijelaskan 
sebelumnya, yaitu menggunakan metode scrambling. 
Proses proteksi dan rekonstruksi dilakukan dengan 

menggunakan kunci rahasia. Kunci rahasia ditransmisikan 
terpisah secara aman antara pengirim foto dan penerima 
foto yang terpercaya. Informasi tentang piksel asli, metada 
yang dilindungi serta parameter proteksi secara aman 
disembunyikan didalam JPEG aplication marker. 

Proses scrambling data JPEG dilakukan dengan 
membalikkan tanda kuantisasi koefisien DCT secara acak 
menggunakan algoritma pseudorandom yang diinisialkan 
dengan kunci rahasia. Sekali setiap area disrambling, 
informasi tentang lokasi, bentuk, dan level scrambling  
setiap area dimasukkan ke dalam APPn marker sehingga 
citra scrambling yang dihasilkan fleksibel dan dapat dilihat 
dengan JPEG viewer secara umum. Proses unscrambling 
dilakukan dengan membalikkan proses scrambling untuk 
mendapatkan citra asli dengan menggunakan kunci 
rahasia. 

Gambar 12 menunjukkan proses proteksi privasi yang 
dilakukan. Langkah pertama pengguna mengunggah foto 
JPEG ke server. Server sebagai foto hosting mengamankan 
foto tersebut dan memposting secure link foto ke jaringan 
sosial. Pengguna lain dapat melihat foto dengan requesting 
dan downloading kemudian unlock foto dengan kunci 
rahasia melalui aplikasi pada perangkat client atau melalui 
URL yg diposting di jaringan sosial. Proses descrambling 
terjadi setelah kunci rahasia dikirim. 

IV. kesImPulan

Artikel ini menjelaskan lima pendekatan keamanan 
pada standar JPEG. Semua pendekatan yang telah 
dijelaskan mampu memberikan keamanan yang baik pada 
standar JPEG dengan kriteria dan spesifikasi yang berbeda-
beda. Perbandingan kelima pendekatan tersebut dapat 
dilihat pada Tabel 1. Keamanan JPEG dalam konteks hak 
akses dapat menggunakan metode scrambling. Sedangkan 
keamanan terhadap manipulasi citra dengan menerapkan 
metode DCT. Teknik ETC dan dynamic encryption 
mengamankan citra JPEG pada saat proses pentransmisian 
terjadi. Pendekatan privasi preserving photo sharing 
berfokus pada keamanan citra pada jaringan sosial. 
Pengembangan selanjutnya diharapkan adanya sebuah 
metode baru yang menggabungkan beberapa metode yang 
telah dijelaskan sebelumnya menjadi satu metode yang 
efektif dan efisien, dimana metode ini nantinya dapat 
ditetapkan sebagai metode standar keamanan citra JPEG 
secara global.  
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Tabel 1. Perbandingan beberapa metodependekatan keamanan JPEG

No Metode Spesifikasi Karakteristik

1 Scrambling Keamanan citra dengan 
membatasi hak akses 
pengguna

• menyembunyikan informasi visual citra JPEG
• menscrambling ROI dengan mengubah nilai koefisien DCT
• proses rekonstruksi membutuhkan sebuah  kunci rahasia

2 DCT Keamanan terhadap 
manipulasi citra

• mendeteksi manipulasi citra dengan autentikasi
• eknik penanaman vitur vektor ke dalam koefisien DCT
• autentikasi dengan membandingkan fitur vektor  yang 

dihitung dengan hasil ekstraksi

3 ETC Keamanan pada proses 
transmisi citra 

• bertujuan agar citra sulit dikenali secara visual
• citra dapat terhindar dari manipulasi pada saat 

pentransmisian melalui kanal yang tak aman. 
• citra dienkripsi kemudian di kompresi
• rekonstruksi citra asli menggunakan sebuah kunci rahasia

4 Dynamic 
Encryption

Keamanan pada proses 
transmisi citra

• menggabungkan teknik Hill Cipher dengan teknik Lagged 
Fibonacci Generator

• citra dasar dipecah  menjadi beberapa blok
• kualitas sistem diukur dengan PSNR, kualitas baik berada 

pada rentang 30-40 dB

5 Privasi preserving 
photo sharing

Proses proteksi berbasis 
teknik scrambling

Fokus pada keamanan sharing foto online pada jaringan sosial


