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70 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pengujian dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa implementasi steganografi LSB dan library enkripsi AES-128 

ke banyak dokumen PDF telah berhasil dilakukan. Program ini disebut 

MPDFStego dan terbukti mampu menyembunyikan secret text dengan membagi 

potongan-potongan secret text tersebut ke beberapa cover file PDF. Secret text 

hanya dapat dibaca kembali jika password dan stego file PDF yang bersangkutan 

dimasukkan secara terurut ke MPDFStego. MPDFStego juga menghasilkan stego 

file PDF yang lebih menyerupai cover file PDF yang bersangkutan daripada 

program pembanding, yaitu dengan nilai rata-rata PSNR 29,78 untuk stego file 

PDF pertama, dan 44,16 untuk stego file PDF kedua. 

 

5.2 Saran 

Terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan untuk pengembangan 

program steganografi LSB dan library enkripsi AES-128 ke banyak dokumen 

PDF lebih lanjut. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. 

1. MPDFStego dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur 

penyembunyian file untuk memanfaatkan kapasitas steganografi 

MPDFStego yang besar. 

2. Pada penelitian ini, tool QPDF digunakan untuk melakukan 

kompresi/dekompresi file PDF. Pengembangan selanjutnya dapat 
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menggunakan berbagai tools lainnya dan meneliti jika terdapat tool yang 

memberikan hasil lebih baik daripada QPDF. 

3. MPDFStego mampu menawarkan kapasitas steganografi yang tidak 

terbatas, selama cover file PDF tersedia. Steganalysis dapat dilakukan untuk 

mengukur tingkat keamanan dari secret text yang disembunyikan. Pada 

penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan steganalysis terhadap 

stego file PDF dari MPDFStego.  
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