
BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam persiapan melakukan penelitian, penulis melakukan riset terlebih 

dahulu untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Metode pengumpulan data 

yang penulis lakukan selama pelaksanaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 1 Diagram Alur Penelitian 

3.1 Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode yang dilakukan untuk mengumpulkan 

dan mencari data atau informasi tentang enkripsi dan Algoritma Quasigroup dari 

referensi-referensi terkait. Referensi ini berupa buku, jurnal-jurnal, dan penelitian 

tentang enkripsi gambar, metode Quasigroup, dan penelitian lainnya yang terkait 

dengan kasus pada tugas akhir ini. 

3.2 Perumusan Masalah 

Dari studi pustaka yang dilakukan maka dapat dirumuskan permasalahan 

mengenai enkripsi pada gambar. Bagaimana cara enkripsi dan dekripsi gambar 
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menggunakan algoritma kriptografi Quasigroup untuk menjaga keamanan 

terhadap gambar. 

3.3 Analisa dan Perancangan 

Setelah dirumuskan masalah dan ditentukan algoritma yang tepat maka 

selanjutnya adalah tahap analisa dan kemudian perancangan. Menganalisis 

masalah dapat dimulai dari analisa terhadap alur-alur proses kriptografi, kemudian 

menganalisa model hingga rancang bangun aplikasi kriptografi. Sementara 

perancangan berarti merancang hal-hal yang telah dianalisa dengan tujuan untuk 

memberikan kemudahan dan menyederhanakan suatu proses atau jalannya aliran data, 

perancangan terhadap model, dan merancang rancang bangun aplikasi. Perancangan 

pada aplikasi menggunakan Unified Modeling Language (UML), yang terdiri dari 

Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram dan Sequence Diagram. 

Kemudian dilakukan rancangan prototype atau antar muka untuk aplikasi enkripsi 

gambar. Alur proses enkripsi dan dekripsi dijelaskan pada gambar 3.2 dibawah ini 

      

(a) Enkripsi     (b) Dekripsi 

Gambar 3. 2 Alur Proses Enkripsi dan Dekripsi 
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3.4 Implementasi dan Pengujian 

Implementasi dan pengujian merupakan metode yang digunakan setelah 

analisa dan perancangan selesai dilakukan. Aplikasi yang telah dirancang dan 

dianalisa selanjutnya diimplementasikan dan dilakukan pengujian untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan aplikasi yang telah ada.  

Tahap pengujian (testing) yaitu uji coba apakah gambar bisa di enkripsi 

dan di dekripsi atau tidak dengan menggunakan algoritma Quasigroup. Pengujian 

aplikasi dilakukan menggunakan emulator atau handphone Android dimana pada 

perangkat sudah terinstall aplikasi enkripsi dan dekripsi gambar Quasigroup. 

Pengujian terbagi atas 2 bagian yaitu : 

1. Blackbox testing untuk menjamin aplikasi pengamanan gambar yang 

dirancang sesuai dengan yang diharapkan. Blackbox adalah cara pengujian 

yang dilakukan dengan menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul 

kemudian diamati apakah hasil dari unit tersebut sesuai dengan proses 

yang diinginkan. 

2. Pengujian keamanan algoritma dengan melakukan pengujian histogram 

menggunakan software Matlab.  

3.5 Kesimpulan  

Kesimpulan berisi intisari penelitian ini dan hasil yang didapatkan dengan 

menggunakan algoritma Quasigroup untuk enkripsi gambar pada sistem operasi 

Android serta berisikan hal-hal yang disarankan penulis bagi pembaca untuk 

melakukan pengembangan terhadap penelitian ini kedepannya 

 


