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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian merupakan tahapan langkah-langkah yang akan 

digunakan dari pengumpulan data hingga implementasi serta pengujian. Tahapan 

penelitian ini dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini: 

 

 

  

 

  

 

 

1. Analisis Algoritma Modulo                     1. Perancangan Sistem Pengamanan  

2. Analisis Algoritma Huffman                       Pesan 

3. Analisis Algoritma LSB  

4. Analisis Perancangan Sistem 

 

 

 

1. Pengujian MSE 

2. Pengujian PSNR 

3. Pengujian Kapasitas 

4. Pengujian Keamanan 

5. Pengujian Resistansi 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Gambar flowchart Tahapan Penelitian 
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Gambar 3.1 merupakan metodologi penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis pada penelitian ini. Metodologi penelitian bertujuan untuk menguraikan 

seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama kegiatan penelitian berlangsung. Pada 

dasarnya gambaran sistem yang akan dirancang nantinya akan memiliki prosedur 

kerja sebagai berikut, pengguna sistem akan menginputkan informasi yang akan 

di enkripsi dan menginputkan gambar yang nantinya akan digunakan sebagai 

media steganografi, lalu informasi tersebut akan diolah menggunakan algroritma 

Modulo hingga menjadi menjadi chiperteks dan selanjutnya sistem melakukan 

kompresi terhadap karakter teks tersebut menggunakan kompresi Huffman dan 

pada prosedur akhir, bit-bit dari karakter hasil kompresi akan disisipkan kedalam 

media yang tadinya telah diinputkan oleh pengguna sistem, sehingga informasi 

tersebut tersembunyi di dalam media steganografi dan informasi tetap dapat 

diekstrak kembali. Ada tiga tahapan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan 

kasus pada penelitian tugas akhir ini yang meliputi: pengumpulan data, analisa 

dan perancangan, implementasi dan pengujian aplikasi, dan selanjutnya 

kesimpulan dan saran.  

3.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data  merupakan metode yang berfungsi untuk memperoleh 

data dan informasi terhadap kasus yang menjadi permasalahan dalam laporan 

tugas akhir ini. Data yang paling mendasar dibutuhkan pada penelitian ini antara 

lain teori dan konsep yang berkaitan dengan kriptografi, kompresi data, 

steganografi dan bahasa pemrograman java. Ada dua pendekatan yang  penulis 

lakukan untuk memperoleh informasi dan pengumpulan data ini, antara lain : 

a. Studi pustaka 

Studi pustaka bertujuan untuk mengumpulkan informasi- atau referensi-

referensi terkait yang dibutuhkan untuk penelitian. Referensi-referensi 

ini dapat berupa buku-buku, jurnal-jurnal, tulisan penelitian dan juga 

artikel-artikel dari internet yang memiliki kaitan tentang kasus yang 

sama dengan kasus yang ada pada laporan penelitian ini. 

 



 

III-3 

 

b. Diskusi 

Diskusi merupakan metode yang digunakan dalam menyelesaikan 

permasalahan dengan melakukan diskusi bersama orang-orang yang 

memahami tentang kasus pada penelitian ini atau berdiskusi tentang 

masalah perancangan aplikasi. 

3.3  Analisa dan Perancangan 

Analisa dan perancangan merupakan tahapan menganalisis masalah, 

dimulai dari analisa terhadap alur-alur proses kriptografi, kompresi dan 

steganografi, kemudian menganalisa model hingga rancang bangun aplikasi dan 

perancangan berarti merancang hal-hal yang telah dianalisa yang bertujuan untuk 

memberikan kemudahan serta menyederhanakan suatu proses atau jalannya aliran 

data, rancangan terhadap model dan merancang rancang bangun aplikasi ini.  

Sistem yang akan dirancang secara garis besar adalah meliputi proses 

enkripsi, kompresi dan steganografi. Proses enkripsi akan menggunakan metode 

Modulo, kompresi Huffman, dan Least Significant Bit pada proses steganografi, 

selain itu penulis juga melengkapi dengan proses deskripsi dan ekstraksi pesan. 

Skema global pada proses perancangan sistem yang akan penulis bangun dapat 

dilihat pada gambar berikut. 
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a. Input pesan  

Bagian dari awal prosedur dari kerja sistem, yakni pesan atau informasi 

yang berupa teks, dan selanjutnya akan di enkripsi dan di steganografi dan 

diproses sistem, pada tahapan ini pesan atau informasi dimasukkan oleh 

user secara manual. 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Alur Perancangan Sistem  
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b. Input gambar  

Bertujuan untuk menentukan gambar yang akan dijadikan objek 

steganografi dan gambar berformat JPG. Pada tahapan ini sistem 

memberikan persyaratan yakni ukuran gambar harus besar dari ukuran 

pesan yang akan disisipkan, dan pada proses selanjutnya nanti sistem akan 

menguji apakah ukuran gambar dan pesan telah sesuai dengan ketentuan, 

karena jika tidak sesuai maka sistem akan kembali ke proses input gambar 

dan jika telah sesuai maka akan berlanjut ke tahapan selanjutnya. 

c. Enkripsi pesan 

Pesan yang telah dimasukkan oleh user akan diproses oleh sistem menjadi 

Cipherteks dengan menggunakan metode yang telah ditentukan sesuai 

rancangan sistem. Karakter yang digunakan termasuk dalam karakter 

bahasa Inggris (English letters) dan diambil dari kode ASCII Printable 

Characters, berikut adalah rumus untuk mendapatkan hasil enkripsi pada 

teks. 

 

Cipher Characters : (    ) mod 95 

 

Keterangan : 

Cipher Characters : karakter hasil proses enkripsi 

x : nilai desimal karakter 

n : nilai desimal kunci  
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d. Kompresi pesan 

Pesan yang telah terenkripsi akan dikompres menggunakan metode 

kompresi huffman yakni dengan menghitung peluang kemunculan 

karakter dari Cipherteks dan membentuknya menjadi pohon Huffman dan 

mengambil bit-bit dari hasil pohon tersebut. Alur proses enkripsi pesan 

dijelaskan pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 3. 3 Alur Enkripsi Pesan Menggunakan Algoritma Modulo 



 

III-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Steganografi  

Pada tahapan ini bit-bit pesan rahasia yang telah terkompresi akan 

disisipkan kedalam media gambar. Dengan menggunakan metode Least 

Significant Bit Modification bit dari tiap karakter pesan akan disisipkan 

kedalam bit citra warna 8 bit, bit pesan yang telah terkompresi akan 

disisipkan pada bit ke 1 dan 2 pada bit pixel pada gambar. Berikut adalah 

gambaran alur proses steganografi. 
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Gambar 3. 4 Alur Kompresi Pesan Menggunakan 

Kompresi Huffman 
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3.4   Implementasi  

Implementasi dan pengujian merupakan metode yang digunakan setelah 

analisa dan perancangan selesai dilakukan serta menjelaskan tentang penerapan 

jalannya rancang bangun aplikasi yang telah dianalisa dan dirancang. Aplikasi 

yang telah dianalisa dan dirancang selanjutnya diimplementasikan dan dilakukan 

pengujian untuk mengetahui tingkat keberhasilan aplikasi yang telah ada. 

Implementasi pengembangan aplikasi ini akan dikembangkan pada spesifikasi 

hardware dan software berikut : 

 

 

Gambar 3.5 Alur Steganografi Menggunakan Least 

Significant bit (LSB) Modification 
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1. Perangkat keras  

Processor  : Intel(R) Core i3 CPU 2350M 

Memory (RAM) : 2 GB 

System Type : 32 bit Operating System 

2. Perangkat Lunak 

Sisem Operasi  : Windows 7 Ultimate 

Bahasa pemrograman : PHP 5.2  

Tools   : XAMPP, Microsoft Visio 

Web Browser   : Mozilla Firefox, Google Chrome 

3.5 Pengujian 

Tahapan pengujian dilakukan apabila tahapan implementasi aplikasi 

pengamanan pesan menggunakan metode kriptografi algoritma Modulo dan 

kompresi Huffman dan mengkombinasikannya dengan teknik steganografi 

menggunakan algoritma LSB steganografi telah dilakukan. Pengujian terhadap 

kualitas file citra yang telah disisipkan pesan yang akan menggunakan penilaian 

terhadap dua parameter yakni Mean Square Error (MSE) dan Peak Signal to 

Noise Ratio (PSNR).  

 Pengujian lainnya terdiri dari pengujian terhadap tiga aspek penting, 

aspek-aspek penilaian terhadap tingkat keberhasilan metode steganografi dalam 

melakukan pekerjaannya dapat dinilai dari beberapa aspek yaitu (Ermadi dkk, 

2004) : 

a. Kapasitas (capacity) yang mengacu pada jumlah atau ukuran informasi 

yang dapat disembunyikan pada sebuah media penampungnya (payload 

capacity) dan kemampuan media penampung dalam menyembunyikan 

informasi (imperceptibility), 

b. Keamanan (security) yang mengacu pada pencegahan (prevention) 

bagiorang biasa yang tidak mampu mendeteksi informasi yang 

tersembunyi di dalam sebuah media penampung, dan 
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c. Resistansi (robustness) yang berfungsi untuk modifikasi media stego 

sehingga dapat bertahan terhadap suatu attack yang dapat menghancurkan 

informasi tersembunyi. 

Pengujian terhadap tiga poin aspek ini akan menggunakan tools tambahan, 

seperti: 

1. Menguji kapasitas stegofile akan dilakukan dengan cara membandingkan 

kapasitas (ukuran) carrier file dan stegofile dengan menggunalan 

Microsoft Office Picture Manager. 

2. Menguji kemanan stegofile akan menggunakan free steganalyst tools yakni 

aplikasi stegspy dari Ambitwire. 

3. Menguji aspek resistansi stegofile, yakni dengan melakukan proses 

cropping (pemotongan), modifikasi kontras dan rotasi pada stegofile untuk 

mengetahui kandungan pesan didalam stegofile dengan menggunakan 

Microsoft Office Picture Manager serta melakukan pengecekan histogram 

pada media gambar. 

3.6 Kesimpulan Dan Saran 

Kesimpulan dan saran berisi tentang intisari penelitian ini dan hasil yang 

didapatkan dari penelitian yang penulis lakukan, yang dimulai dari analisa dan 

perancangan hingga ke implementasi dan pengujian, serta berisikan hal-hal yang 

disarankan penulis bagi pembaca untuk melakukan pengembangan terhadap 

penelitian ini kedepannya. 


