
 

 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Citra  

Citra (image) merupakan istilah lain dari gambar sebagai salah satu 

komponen multimedia yang memegang peranan penting sebagai bentuk informasi 

visual. Citra mempunyai karekteristik yang tidak dimiliki oleh data teks yakni 

citra kaya dengan informasi. Ada sebuah pribahasa mengatakan, a picture is more 

then a thousand word, artinya sebuah gambar dapat memberikan informasi lebih 

banyak daripada informasi tersebut disajikan dalam bentuk ribuan kata (Munir R. 

, Pengolahan Citra Digital, 2004).  

Citra digital dibentuk oleh kumpulan titik yang dinamakan piksel (pixel 

atau “picture element”). Setiap piksel digambarkan sebagai satu kotak kecil. 

Setiap piksel mempunyai koordinat posisi. Sistem koordinat yang dipakai untuk 

menyatakan citra digital berupa (x, y) dimana x menyatakan posisi kolom dan y 

menyatakan posisi baris. Namun, penggunaan koordinat pada system tertentu 

mempunyai sedikit perbedaan. Misalnya pada Octave dan MATLAB koordinat 

pixel dinyatakan dalam notasi (baris, kolom) dan akan ditulis dengan (y, x) (Kadir 

& Susanto, 2012). 

2.1.1 Digitalisasi Citra 

Agar dapat diolah dengan dengan komputer digital, maka suatu citra harus 

direpresentasikan secara numerik dengan nilai-nilai diskrit. Representasi citra dari 

fungsi malar (kontinu) menjadi nilai-nilai diskrit disebut digitalisasi. Citra yang 

dihasilkan inilah yang disebut citra digital (digital image). Pada umumnya citra 

digital berbentuk empat persegi panjang, dan dimensi ukurannya dinyatakan 

sebagai tinggi × lebar (atau lebar × panjang) (Munir R. , Pengolahan Citra Digital, 

2004). 

Citra digital yang berukuran N×M lazim dinyatakan dengan matriks yang 

berukuran N baris dan M kolom sebagai berikut: 
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Indeks baris (i) dan indeks kolom (j) menyatakan suatu koordinat titik pada citra, 

sedangkan f(i, j) merupakan intensitas (derajat keabuan) pada titik (i, j). 

Masing-masing elemen pada citra digital (berarti elemen matriks) disebut 

image element, picture element atau pixel atau pel. Jadi, citra yang berukuran N × 

M mempunyai NM buah pixel. Sebagai contoh, misalkan sebuah citra berukuran 

256 × 256 pixel dan direpresentasikan secara numerik dengan matriks yang terdiri 

dari 256 buah baris (di-indeks dari 0 sampai 255) dan 256 buah kolom (di-indeks 

dari 0 sampai 255) seperti contoh berikut: 
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Pixel pertama pada koordinat (0, 0) mempunyai nilai intensitas 0 yang 

berarti warna pixel tersebut hitam, pixel kedua pada koordinat (0, 1) mempunyai 

intensitas 134 yang berarti warnanya antara hitam dan putih, dan seterusnya. 

2.1.2 Citra Berwarna 

Citra berwarna atau biasanya dikenal dengan citra RGB (Red-Green-

Blue) merupakan jenis citra yang menyajikan warna dalam komponen R (red atau 

merah), G (green atau hijau) dan B (blue atau biru). Setiap komponen warna 

menggunakan 8 bit, yang mempunyai nilai berkisar antara 0 sampai dengan 255. 

Kemungkinan warna yang dapat disajikan oleh citra RGB ini adalah 255 x 255 x 

255 atau sama dengan 16.581.375 warna (Kadir & Susanto, 2012). 

2.1.3 Format File Citra 

Tabel 2.1 menampilkan daftar format file pada citra atau gambar (Kadir & 

Susanto, 2012). 
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Tabel 2. 1 Daftar Format File Gambar 

Format 

Gambar 
Ekstensi Keterangan 

TIFF .tif, .tiff Tagged Image File Format merupakan format 

citra yang mula-mula dibuat boleh Aldus. 

Kemudian, dikembangkan oleh Microsoft dan 

terakhir oleh Adobe. 

JPEG .jpg, .jpeg Joint Photographics Expert Group adalah 

format citra yang dirancang agar bisa 

memampatkan data dengan rasio 1:16. 

GIF .gif Graphics Interface Format merupakan format 

yang memungkinkan pemampatan data 

hingga 50%. Cocok untuk citra yang memiliki 

area yang cukup besar dengan warna yang 

sama. 

BMP .bmp Windows Bitmap merupakan format bitmap 

pada Windows. 

PNG .png Portable Network Graphics biasa dibaca 

„ping‟. Asal mulanya dikembangkan sebagai 

pengganti format GIF karena adanya 

penerapan lisensi GIF. Mendukung 

pemampatan data tanpa menghilangkan 

informasi aslinya. 

XWD .xwd XWindow Dump 

 

2.2 Kriptografi 

Kriptografi (cryptography) berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua 

suku kata yaitu kripto dan graphia. Kripto artinya menyembunyikan, sedangkan 

graphia artinya tulisan. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik 

matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi, seperti 

kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data (Munir R. , 

Kriptografi, 2006). 

2.2.1 Komponen Kriptografi 

Pada dasarnya, cryptography terdiri dari beberapa komponen seperti: 
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1. Enkripsi; enkripsi merupakan hal yang sangat penting dalam cryptography 

sebagai pengamanan atas data yang dikirimkan agar rahasia terjaga. Pesan 

aslinya disebut plaintext yang diubah menjadi kode-kode yang tidak 

dimengerti. 

2. Dekripsi; dekripsi merupakan kebalikan dari enkripsi, pesan yang telah 

dienkripsi dikembalikan kebentuk asalnya (plaintext), yang disebut 

dekripsi pesan. Algoritma yang digunakan untuk dekripsi tentu berbeda 

dengan yang digunakan untuk enkripsi. 

3. Kunci; kunci yang dimaksud disini adalah kunci yang dipakai untuk 

melakukan enkripsi dan dekripsi. Kunci terbagi dalam dua bagian yakni 

kunci pribadi (private key) dan kunci umum (publik key). 

4. Chipertext; merupakan suatu pesan yang sudah melalui pesan proses 

enkripsi. Pesan yang ada pada chipertext tidak bisa dibaca karena berisi 

karakter-karakter yang tidak memiliki makna (arti). 

5. Plaintext; sering juga disebut cleartext; merupakan suatu pesan bernakna 

yang ditulis atau diketik dan plaintext ini yang akan diproses 

menggunakan algoritma cryptography agar menjadi chipertext. 

6. Cryptanalysis; bisa diartikan sebagai analisis sandi suatu ilmu untuk 

mendapatkan plaintext tanpa harus mengetahui kunci secara wajar. Jika 

suatu chipertext berhasil menjadi plaintext tanpa menggunakan kunci yang 

sah. 

2.2.2 Tujuan Kriptografi 

Kriptografi bertujuan untuk memberi layanan keamanan yang disebut juga 

sebagai aspek-aspek keamanan sebagai berikut (Munir R. , Kriptografi, 2006): 

1. Kerahasiaan (confidentiality), adalah layanan yang ditujukan untuk 

menjaga agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berhak. 

Di dalam kriptografi, layanan ini direalisasikan dengan menyandikan 

pesan menjadi cipherteks 

2. Integritas data (data integrity), adalah layanan yang menjamin bahwa 

pesan masih asli/utuh atau belum pernah dimanipulasi selama pengiriman. 
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3. Otentikasi (authentication), adalah layanan yang berhubungan dengan 

identifikasi, baik mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang 

berkomunikasi (user authentication atau entity authentication) maupun 

mengidentifikasi kebenaran sumber pesan (data origin authentication). 

4. Nirpenyangkalan (non-repudiation), adalah layanan untuk mencegah 

entitas yang berkomunikasi melakukan penyangkalan, yaitu pengirim 

pesan menyangkal melakukan pengiriman atau penerima pesan 

menyangkal telah menerima pesan. 

2.2.3 Serangan (attack) 

Serangan adalah setiap usaha atau percobaan yang dilakukan oleh 

kriptanalis untuk menemukan kunci atau menemukan plainteks dari cipherteksnya 

(Munir R. , Kriptografi, 2006). Secara umum, ada dua macam serangan : 

1. Exhaustive attack atau brute force attack 

Percobaan yang dibuat untuk mengungkap plainteks atau kunci dengan 

mencoba semua kemungkinan kunci (trial and error). 

Asumsi yang digunakan: 

a. Kriptanalis mengetahui algoritma kriptografi 

b. Kriptanalis memiliki sebagian plainteks dan cipherteks yang 

bersesuaian. 

Caranya: plainteks yang diketahui dienkripsikan dengan setiap 

kemungkinan kunci, dan hasilnya dibandingkan dengan cipherteks yang 

bersesuaian. Jika hanya cipherteks yang tersedia, cipherteks tersebut didekripsi 

dengan dengan setiap kemungkinan kunci dan plainteks hasilnya diperiksa apakah 

mengandung makna. 

Misalkan sebuah sistem kriptografi membutuhkan kunci yang panjangnya 

8 karakter, karakter dapat berupa angka (10 buah), huruf (26 huruf besar dan 26 

huruf kecil), maka jumlah kunci yang harus dicoba adalah sebanyak  

62 x 62 x 62 x 62 x 62 x 62 x 62 x 62 =     buah. 
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2. Analitycal attack 

Pada jenis serangan ini, kriptanalis tidak mencoba-coba semua 

kemungkinan kunci tetapi menganalisis kelemahan algoritma kriptografi untuk 

mengurangi kemungkinan kunci yang tidak mungkin ada. Analisis dilakukan 

dengan dengan memecahkan persamaan-persamaan matematika (yang diperoleh 

dari definisi suatu algoritma kriptografi) yang mengandung peubah-peubah yang 

merepresentasikan plainteks atau kunci. Asumsi yang digunakan: kriptanalis 

mengetahui algoritma kriptografi. 

Untuk menghadapi serangan ini, kriptografer harus membuat algoritma 

kriptografi yang kompleks sedemikian dan tiap kunci merupakan fungsi 

matematika dari cipherteks dan plainteks yang cukup kompleks. Metode 

analytical attack biasanya lebih cepat menemukan kunci dibandingkan dengan 

exhaustive attack. 

2.3 Quasigroup 

Quasigroup berbagi sejarah dengan permainan populer Sudoku dan Latin 

Square. Inti dari Quasigroup didefinisikan dengan cara yang sama seperti Latin 

Square  dimana direpresentasikan sebagai matriks n x n dengan setiap baris dan 

kolom merupakan permutasi dari Quasigroup dan bersifat unik yaitu tidak ada 

pengulangan elemen dalam setiap baris atau kolom dan semua elemen muncul 

pada setiap baris dan kolom (Battey & Parakh, 2012). Arsitektur sistem dari 

quasigroup encryptor dijelaskan pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2. 1 Quasigroup Encryptor  

(Sam, Devaraj, & Bhuvaneswaram, 2014) 
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Sebuah Quasigroup Q adalah grupoid yang memiliki invers kiri dan 

kanan, yaitu untuk setiap u, v ∈ Q ada x, y ∈ Q yang tunggal sehingga x ∗ u = v 

dan u ∗ y = v. Hal ini berarti juga bahwa operasi pada Quasigroup dapat dibalik 

dan memiliki solusi tunggal (Hassinen & Markovski, 2003). Dengan demikian, 

kedua operasi invers terhadap operasi pada Quasigroup dapat didefinisikan, yaitu 

invers kiri (left inverse) dan invers kanan (right inverse). Notasi invers kiri adalah 

\ dan notasi untuk invers kanan adalah /. Karena ketunggalan ini, dapat juga 

dikatakan bahwa operator \ bersama-sama dengan himpunan berhingga Q 

mendefinisikan sebuah Quasigroup (Q, \) dan untuk aljabar (Q, \, ∗ ). Demikian 

halnya dengan operator /. Dalam hal ini, berlaku persamaan  

x ∗ (x \ y) = y = x \ (x ∗ y). 

Dengan adanya invers yang tunggal tersebut, plainteks yang telah 

dienkripsi dengan menggunakan operasi pada quasigroup selalu dapat 

dikembalikan dengan proses dekripsi menggunakan invers dari operasi pada 

quasigroup. Secara matematis, hal ini dapat dinyatakan sebagai  

D(E(P)) = P, 

dimana D dan E masing-masing menyatakan fungsi-fungsi dekripsi dan enkripsi. 

Dengan menggunakan parameter tambahan berupa kunci K, persamaan yang baru 

dapat dituliskan sebagai 

DK(EK(P)) = P. 

Gambar 2.2 menunjukkan proses enkripsi dan dekripsi secara umum 

 

Gambar 2. 2 Enkripsi dan Dekripsi 

(Munir R. , Kriptografi, 2006) 

Algoritma Quasigroup : Diberikan Q adalah himpunan alfabet,               

adalah plaintext,    adalah ciphertext,    ∈ Q, i ∈ {1, ..., n}. Tentukan Quasigroup 

Dekripsi Enkripsi 

K K 

plainteks cipherteks plainteks 
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(Q, ∗). Jelas bahwa Quasigroup (Q, \) didefinisikan dengan cara yang unik. 

Ditentukan elemen tetap l (l ∈ Q), yang disebut leader (Shcherbacov, 2013). 

2.3.1 Enkripsi 

Untuk melakukan enkripsi dari urutan plaintext            di definisikan 

sebagai    (          )             dimana 

     ∗      

       ∗       

Variabel p adalah plaintext, c adalah ciphertext, l adalah leader dan i = 1, 

2, 3, ..., n - 1. Variable l disebut leader di dalam aplikasi ini yang akan dijadikan 

sebagai kunci rahasia. Kemudian akan diperoleh ciphertext              .  

2.3.2 Dekripsi 

Cara untuk melakukan dekripsi adalah kebalikan dari operasi enkripsi. 

Dekripsi didefinisikan sebagai   (          )             dimana 

              

                 

Dekripsi dapat dilakukan secara langsung dengan mengaplikasikan invers 

kiri dan menelusuri matriks latin square yang merepresentasikan quasigroup yang 

digunakan. 

2.3.3 Komposisi Fungsi Enkripsi 

Enkripsi dengan cara sederhana diatas dapat dikatakan sangat lemah 

karena jika sudah diketahui quasigroup atau Latin Square yang digunakan untuk 

proses enkripsi, maka sebanyak n – 1 karakter plainteks bisa diketahui dengan 

mengaplikasikan invers kiri pada cipherteks. Untuk mengatasi kelemahan ini, cara 

yang bisa dilakukan adalah dengan mengulang-ulang enkripsi berkali-kali 

menggunakan nilai leader yang berbeda-beda (Markovski, Gligoriski, & Andova, 

1997). 

Misalkan L = {  ,   , ...,   } adalah himpunan semua leader yang akan digunakan 

dalam proses enkripsi (dalam hal ini    ∈Q, untuk i=1,2,...,n). Fungsi enkripsi 

   didefinisikan sebagai berikut 

                        ∈   
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Untuk lebih memperkuat proses enkripsi lagi, digunakan operasi 

quasigroup yang berbeda pada setiap tahap enkripsi   . Jadi, quasigroup yang 

digunakan untuk enkripsi dengan leader    tidak sama dengan quasigroup yang 

digunakan untuk enkripsi dengan leader    dan berbeda lagi dengan quasigroup 

yang digunakan untuk enkripsi dengan leader    dan seterusnya.  

Proses dekripsi juga dapat dilakukan dengan mengkomposisikan fungsi-

fungsi dekripsi    pada setiap leader. Tetapi, urutan leader yang digunakan tidak 

sama seperti pada proses enkripsi, yaitu harus dibalik dari leader ke-n sampai 

leader pertama. Fungsi dekripsi    dapat dituliskan sebagai berikut 

                          ∈   

Jika menggunakan quasigroup yang berbeda pada setiap proses enkripsi 

dengan leader berbeda, maka proses dekripsi juga harus menggunakan 

quasigroup yang berbeda juga pada setiap tahap dekripsi dengan fungsi   . 

Quasigroup yang digunakan pada fungsi dekripsi    harus sama dengan 

quasigroup yang digunakan pada fungsi enkripsi   . 

Diketahui bahwa hubungan 

Dl (El(P)) = P = El(Dl(P)) 

selalu berlaku, maka fungsi enkripsi dan dekripsi pada waktu transformasi 

enciphering dapat dipertukarkan. Hal ini menghasilkan persamaan 

                    

dimana Hl ∈{El , Dl}. Dengan konstrukti seperti ini, fungsi El akan digunakan pada 

proses dekripsi (pada fungsi DL) jika fungsi Dl  sudah digunakan pada proses 

enkripsi (pada fungsi El) dengan kata lain ketika Hl = Dl. 

Contoh sederhana algoritma Quasigroup pada teks menggunakan dua leader : 

Misalkan A ada terdiri dari huruf a, b, c. Dipilih a dan b sebagai leader sehingga 

   = a ,      dan teks yang akan di enkripsi adalah p = b b c a a c b a. Untuk 

melakukan enkripsi digunakan tabel operasi biner Quasigroup (Q, *) sedangkan 

untuk dekripsi digunakan tabel operasi biner Quasigroup (Q, \). 

Hasil operasi biner pada Quasigroup (Q, *) dijelaskan pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 2. 2 Quasigroup (Q,*) dimana     a 

* a b c 

a b c a 

b c a b 

c a b c 

Enkripsi dilakukan dengan cara : 

     ∗     

       ∗       

Sehingga 

     ∗        ∗      

     ∗        ∗      

     ∗        ∗      

     ∗        ∗      

     ∗        ∗      

     ∗        ∗      

     ∗        ∗      

     ∗        ∗      

 Proses dari enchiper dengan menggunakan Quasigroup (Q,*) dan    

  menghasilkan ciphertext sementara c = c b b c a a c a. Kemudian dilakukan 

enchiper ke dua dengan menggunakan tabel quasigroup dibawah ini dan dipilih b  

sebagai leader. 

Tabel 2. 3 Quasigroup (Q,*) dimana     b 

* a b c 

a a b c 

b b c a 

c c a b 

Dengan cara yang sama seperti diatas untuk     b maka diperoleh ciphertext c = 

a b c b b b a a.  

Untuk mengembalikan ciphertext ke bentuk semula dilakukan dua kali 

proses decipher. Operasi biner pada Quasigroup (Q,\) untuk decipher dijelaskan 

pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 2. 4 Quasigroup (Q,\) dimana     b 

\ a b c 

a a b c 

b c a b 

c b c a 

Dekripsi dilakukan dengan cara : 

            

                 

sehingga 

                     

                   

                    

                   

                    

                    

                    

                   

Proses dechiper dengan menggunakan Quasigroup (Q,\) dan     b 

menghasilkan plaintext sementara p = b b c a a c b a. Kemudian dilakukan 

dechiper ke dua dengan menggunakan tabel quasigroup dibawah ini dengan a  

sebagai leader. 

Tabel 2. 5 Quasigroup (Q,\) dimana     a 

\ a b c 

a c a b 

b b c a 

c a b c 

Proses dechiper kedua dengan menggunakan Quasigroup (Q,\) diperoleh 

plaintext yang asli yakni p = b b c a a c b a. 

2.4 Unified Modelling Language (UML) 

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang telah 

menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan 

mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML menawarkan sebuah standard 

untuk merancang model sebuah sistem (Dharwiyanti & Wahono, 2003). 
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Untuk merancang sebuah model, UML memiliki beberapa diagram antara 

lain: usecase diagram, class diagram, activity diagram dan sequence diagram. 

2.4.1 Usecase Diagram 

Usecase diagram merupakan sebuah gambaran fungsionalitas sebuah 

sistem. Sebuah usecase merepresentasikan interaksi antara aktor dengan sistem. 

Usecase merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, create 

sebuah daftar belanja, dan sebagainya. Seorang/sebuah aktor adalah sebuah entitas 

manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan 

pekerjaan tertentu (Dharwiyanti & Wahono, 2003). 

Dalam sebuah sistem usecase diagram akan sangat membantu dalam hal 

menyusun requirement, mengkomunikasikan rancangan dengan klien dan 

merancang test case untuk semua fitur yang ada pada sistem. 

2.4.2 Class Diagram 

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan 

sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi 

objek. Class menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus 

menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metoda/fungsi) 

(Dharwiyanti & Wahono, 2003). 

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan 

objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, 

dan lain-lain.  

Class memiliki tiga area pokok :  

1. Nama (dan stereotype)  

2. Atribut  

3. Metoda  

Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu sifat berikut :  

1. Private, tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan. 

2. Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan anak-

anak yang mewarisinya. 

3. Public, dapat dipanggil oleh siapa saja. 



 

 

2.4.3 Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem 

yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang 

mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat 

menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi 

(Dharwiyanti & Wahono, 2003). 

Activity diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar 

state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya state 

sebelumnya (internal processing). Oleh karena itu activity diagram tidak 

menggambarkan behaviour internal sebuah sistem (dan interaksi antar subsistem) 

secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas 

dari level atas secara umum. 

2.4.4 Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 

sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message yang 

digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atar dimensi vertical 

(waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). Sequence diagram 

biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah 

yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan output 

tertentu. Diawali dari apa yang memicu aktivitas tersebut, proses dan perubahan 

apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan (Dharwiyanti 

& Wahono, 2003). 

2.5 Android 

Android adalah sebuah sistem operasi berbasis linux yang dirancang 

khusus untuk perangkat seluler atau smartphone dan komputer tablet. Awalnya 

Android dikembangkan oleh perusahaan Android Inc yang merupakan sebuah 

perusahaan kecil berbasis pengembangan perangkat lunak untuk ponsel. 

Kemudian pada tahun 2005 Google membeli perusahaan Android Inc untuk 

memulai pengembangan pada platform Android. 
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2.5.1 Karakteristik Android 

Android mempunyai empat karakteristik yaitu : 

1. Terbuka dimana sebuah aplikasi dapat memanggil salah satu fungsi inti 

ponsel seperti membuat panggilan, mengirim pesan, menggunakan 

kamera, dan lain-lain. Android dapat secara bebas diperluas untuk 

memasukkan teknologi baru yang lebih maju pada saat teknologi itu 

muncul. 

2. Semua aplikasi dibuat sama dimana semua aplikasi dapat dibangun untuk 

memiliki akses yang sama terhadap kemampuan sebuah telepon dalam 

menyediakan layanan aplikasi yang luas terhadap para pengguna. 

3. Memecahkan hambatan pada aplikasi. Misalnya, pengembang dapat 

mnggabungkan informasi yang diperoleh dari web dengan data pada 

ponsel seseorang seperti kontak pnegguna, kalender, atau lokasi geografis. 

4. Pengembangan aplikasi cepat dan mudah. Android memiliki sekumpulan 

tools yang dapat digunakan sehingga membantu para pengembang pada 

saat membangun aplikasi (Ristianingtyas, 2013). 
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2.5.2 Arsitektur Android 

Android mempunyai lima struktur yang dilihatkan pada gambar dibawah 

ini.

 

Gambar 2. 3 Arsitektur Android 

(Arifan, 2015) 

Lima arsitektur android dijelaskan sebagai berikut : 

1. Linux Kernel 

Android dibangun di atas kernel Linux 2.6. Pada Android terdapat 

beberapa servis yang diperlukan seperti keamanan, manajemen memori, 

manajemen proses, jaringan, dan driver. Kernel linux menyediakan driver 

layar, kamera, keypad, WiFi, Flash Memory, audio, dan IPC (Interprocess 

Communication) untuk mengatur aplikasi dan lubang keamanan. 

2. Library 

Android menggunakan beberapa paket library yang terdapat pada C/C++ . 
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Beberapa library diantaranya media library, surface manager, graphic 

library, SQLite, SSI dan WebKit. 

3. Android Runtime 

Android Runtime merupakan mesin virtual yang membuat Android lebih 

tangguh dengan paket library yang telah ada. 

4. Application Framework 

Application framework menyediakan kelas-kelas yang dapat digunakan 

untuk mengembangkan aplikasi Android. Selain itu, juga menyediakan 

abstraksi generic untuk mengakses perangkat, serta mengatur tampilan 

user interface dan sumber daya aplikasi. 

5. Application Layer 

Application Layer merupakan lapisan yang paling tampak pada pengguna 

ketika menjalankan program. Pengguna hanya akan melihat program 

ketika digunakan tanpa mengetahui  proses yang terjadi dibalik lapisan 

aplikasi. 

2.6 Histogram 

Histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai 

intensitas pixel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dari sebuah 

histogram dapat diketahui frekuensi kemunculan nisbi (relative) dari intensitas 

pada citra tersebut (Munir R. , Pengolahan Citra Digital, 2004) 

Histogram gambar merupakan grafik yang menunjukkan jumlah piksel 

dalam gambar pada setiap nilai intensitas yang ditemukan dalam gambar tersebut. 

Jika semakin halus dan merata hasil histogram dari gambar yang telah di enkripsi, 

menyebabkan semakin sulit bagi mata-mata untuk dapat mengetahui informasi 

tentang gambar asli (gambar yang jelas) (Hraoui, Gmira, Jarar, Satori, & Saaidi, 

2013).  

Histogram digunakan penyerang untuk melakukan kriptanalisis dengan 

memanfaatkan frekuensi kemunculan pixel di dalam histogram. Penyerang 

berharap nilai pixel yang sering muncul di dalam  plain-image berkorelasi dengan 

nilai pixel yang sering muncul di dalam cipher-image. Dengan menganalisis 
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frekuensi kemunculan nilai pixel, penyerang mendeduksi kunci atau pixel-pixel di 

dalam plain-image. Agar serangan statistik tidak dimungkinkan, maka histogram 

plain-image dan histogram cipher-image seharusnya berbeda secara signifikan 

atau secara statistic tidak memiliki kemiripan.  

Oleh karena itu, histogram cipher-image seharusnya datar (flat) atau secara 

statistic memiliki distribusi (relatif) uniform. Distribusi yang relatif pada cipher-

image adalah sebuah indikasi bahwa algoritma enkripsi citra memiliki tingkat 

keamanan yang bagus (Munir R. , 2012). 

2.7 Menghitung Kenaikan Nilai 

Kenaikan nilai dihitung berdasarkan perbandingan nilai kenaikan dengan 

nilai semula sebelum ada kenaikan. Untuk menghitung kenaikan nilai, langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut (ukurandansatuan.com, 2016). 

1. Nilai semula sebelum kenaikan. 

2. Nilai kenaikan 

3. Hitung perbandingan nilai kenaikan terhadap nilai semula. 

Kenaikan =  
              

                      
 

Contoh : untuk menghitung nilai kenaikan dari nilai awal 75 ke nilai akhir 90, 

maka : 

Langkah 1 : menentukan nilai awal yaitu 75 

Langkah 2 : menentukan nilai kenaikan yaitu 90-75 = 15 

Kenaikan =  
     

  
 =  

  

  
  = 0,2 

Langkah 3 : perbandingan nilai kenaikan terhadap nilai semula yaitu 15/75 

= 0,2 

Jadi, nilai akhir mengalami kenaikan sebanyak 0,2 kali dibandingkan nilai 

awal. 

2.8 Penelitian Terkait 

Tabel 2.5 merupakan penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya 

tentang enkripsi yang menggunakan algoritma Quasigroup dan enkripsi gambar 

menggunakan berbagai metode. 
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Tabel 2. 6 Penelitian Terkait 

Peneliti 

(Tahun) 
Judul Algoritma 

Isi Penelitian 

(Kesimpulan) 

Marko 

Hassinen dan 

Smile 

Markovski 

(2003) 

Secure SMS 

Messaging Using 

Quasigroup 

Encryption and 

Java SMS API 

Quasigroup Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

waktu yang dibutuhkan 

untuk melakukan 

enkripsi pada satu SMS 

penuh dengan panjang 

pesan 160 karakter 

menggunakan 16 kali 

perulangan adalah 4 

detik. 

Putra, M. A. 

(2013) 

Pengamanan 

Pesan Rahasia 

dengan Sandi 

Aliran 

berdasarkan 

Transformasi 

pada Quasigroup 

Atas Z*p. 

Quasigroup Enkripsi dan dekripsi 

berhasil dilakukan pada 

sms dan menghasilkan 

chipertext yang sama 

panjang dengan 

plainteks-nya 

Ankit 

Agarwal, 

dkk (2014) 

The New Image 

Encryption and 

Decryption Using 

Quasigroup 

Quasigroup Merupakan konsep untuk 

melakukan enkripsi/ 

dekripsi gambar dan 

menggunakan 

quasigroup 256x256  

sebagai kunci 

I. Shatheesh 

Sam, dkk 

(2014) 

An Efficient 

Quasigroup 

Based Image 

Encryption Using 

Modified 

Nonlinear 

Chaotic Maps 

Quasigroup dan 

Modified 

Nonlinear 

Chaotic Maps 

Penelitian dilakukan 

menggunakan MATLAB 

7.8. Rata-rata waktu 

enkripsi/dekripsi pada 

gambar grayscale ukuran 

256x256 adalah kurang 

dari 2 detik. Hasil 

analisis keamanan 

menunjukkan bahwa 

skema enkripsi citra 

tersebut aman, dan 

memiliki sensitivitas 
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Peneliti 

(Tahun) 
Judul Algoritma 

Isi Penelitian 

(Kesimpulan) 

yang baik terhadap kunci 

Imam 

Wibisono 

(2014) 

 

Aplikasi 

Penerapan 

Algoritma RC6 

Pada Gambar 

Berbasis Android 

RC6 Algoritma dapat 

melakukan pengaman 

terhadap gambar dan 

ukuran gambar menjadi 

lebih besar setelah 

enkripsi 

Setyaningsih, 

dkk (2012)  

Konsep Super 

Enkripsi untuk 

Meningkatkan 

Keamanan data 

Citra. 

Menggabungkan 

Playfair cipher 

dan Vigenere 

cipher 

Enkripsi gambar 

dilakukan pada telepon 

seluler. Untuk 

meningkatkan 

keamanan, digunakan 

generator keystream. 

 


