
 

 

BAB IV  

ANALISA DAN PERANCANGAN 

4.1 Deskripsi Umum Sistem 

Aplikasi yang akan dibangun dalam penelitian ini adalah aplikasi enkripsi 

gambar pada sistem operasi Android, yaitu aplikasi mobile yang dapat 

mengamankan data berupa gambar sehingga gambar dapat terhindar dari 

manipulasi serta kejahatan lainnya. Perangkat lunak yang dibangun harus dapat 

melakukan enkripsi dan dekripsi pada gambar. 

Dengan adanya aplikasi ini nantinya dapat membantu pengguna dalam 

berkomunikasi melalui gambar yang bersifat rahasia tanpa takut diketahui oleh 

orang lain. Pada saat melakukan enkripsi gambar, pengguna dapat memilih 

gambar secara langsung dari memori handphone yang digunakan, kemudian 

masukkan kunci yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan lakukan 

enkripsi pada gambar. Gambar hasil enkripsi dan waktu proses akan ditampilkan 

di layar handphone pengguna. Selanjutnya gambar hasil enkripsi dapat disimpan 

ke dalam memori handphone kembali. Begitu juga sebaliknya pada saat 

melakukan dekripsi pada gambar.  

4.2 Analisa Sistem 

Analisa yang akan digunakan dalam pengembangan aplikasi ini antara 

lain, meliputi analisa pengguna aplikasi, analisa kebutuhan perangkat keras, dan 

analisa kebutuhan perangkat lunak serta analisa algoritma Quasigroup. 

4.2.1 Analisa Pengguna 

Pengguna yang terlibat dalam aplikasi yang akan dibangun adalah 

pengguna umum karena aplikasi yang dibuat berfungsi untuk mengamankan 

gambar yang bisa digunakan oleh user biasa. 

4.2.2 Analisa Kebutuhan Perangkat Keras 

Spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan dalam merancang aplikasi ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Processor Intel ® Core ™ i3-2330M 

2. Memori (RAM) 2 GB 

4.2.3 Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi agar berjalan 

adalah sebagai berikut : 

1. Sistem operasi windows 8 

2. Java Development Kit 

3. Eclipse 

4. Plugins Eclipse Android Development Tools 

5. Android SDK dan Android Virtual Device 

4.2.4 Analisa Algoritma Quasigroup  

Algoritma Quasigroup pada penelitian ini diterapkan untuk melakukan 

enkripsi dan dekripsi citra berwarna. Pada citra berwarna, setiap pixel memiliki 

komponen red (R), green (G), dan blue (B), maka proses enkripsi akan dilakukan 

tiga kali, masing-masing untuk komponen R, G, dan B. Ukuran matriks 

Quasigroup yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi adalah 256 × 256 

disesuaikan dengan rentang nilai piksel dari sebuah citra RGB yaitu 0-255.  

Setiap karakter kunci yang diberikan nilainya akan dirubah  kedalam 

bentuk nilai ASCII (0-255). Setiap karakter kunci akan mempengaruhi tabel 

Quasigroup dan menghasilkan tabel Quasigroup yang berbeda-beda untuk 

melakukan permutasi antara kunci dan masing-masing komponen gambar RGB. 

Dimana nilai ASCII dari kunci akan dijumlahkan dengan setiap nilai dalam 

Quasigroup dan jika hasil perjumlahan lebih besar dari 255 akan dikurang dengan 

256. Misalkan sebuah tabel Quasigroup 256x256 adalah sebagai berikut, semua 

tabel Quasigroup tidak ditampilkan karena ukuran matriks yang besar.  

Tabel 4. 1 Quasigroup 256x256 

* 0 1 2 3 ... 253 254 255 

0 253 3 2 1 ... 0 255 254 

1 2 1 0 255 ... 254 253 3 

2 254 253 3 2 ... 1 0 255 

3 1 0 255 254 ... 253 3 2 
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* 0 1 2 3 ... 253 254 255 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

253 3 2 1 0 ... 255 254 253 

254 0 255 254 253 ... 3 2 1 

255 255 254 253 3 … 2 1 0 

Kemudian kunci yang diberikan adalah ab, nilai ASCII dari a = 97 dan d = 100. 

Maka nilai dari tabel Quasigroup diatas akan berubah sesuai dengan kunci yang 

diberikan.  

Untuk kunci a = 97, maka  

matriks (0;0) = 253 + 97 = 350 > 255 maka 350 - 256 = 94 

matriks (0;1) = 3 + 97 = 100 , dan selanjutnya hingga matriks (255;255) 

Hasil operasi dapat dilihat pada tabel Quasigroup berikut 

Tabel 4. 2 Quasigroup 256x256 dan Kunci a = 97 

* 0 1 2 3 ... 253 254 255 

0 94 100 99 98 ... 97 96 95 

1 99 98 97 96 ... 95 94 100 

2 95 94 100 99 ... 98 97 96 

3 98 97 96 95 ... 94 100 99 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

253 100 99 98 97 ... 96 95 94 

254 97 96 95 94 ... 100 99 98 

255 96 95 94 100 … 99 98 97 

Untuk kunci d = 100, maka  

matriks (0;0) = 253 + 100 = 353 > 255 maka 353 - 256 = 97 

matriks (0;1) = 3 + 100 = 103 , dan selanjutnya hingga matriks (255;255) 

Hasil operasi dapat dilihat pada tabel Quasigroup berikut 

Tabel 4. 3 Quasigroup 256x256 dan Kunci d= 100 

* 0 1 2 3 ... 253 254 255 

0 97 103 102 101 ... 100 99 98 

1 2 1 0 99 ... 98 97 3 

2 98 97 103 102 ... 101 100 99 

3 101 100 99 98 ... 97 103 102 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

253 103 102 101 100 ... 99 98 97 
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* 0 1 2 3 ... 253 254 255 

254 100 99 98 97 ... 103 102 101 

255 99 98 97 103 … 102 101 100 

1. Analisis Algoritma Enkripsi 

Skema algoritma enkripsi ditampilkan pada gambar 4.1 berikut ini. 

 

Gambar 4. 1 Rancangan Algoritma Enkripsi 

Berdasarkan rancangan diatas enkripsi pada gambar dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Pilih sebuah gambar berwarna (plain image) dengan ukuran m × n 

2. Pada gambar berwarna, setiap piksel memiliki komponen red (R), green 

(G), dan blue (B) dan transformasikan gambar kedalam bentuk matriks, 

dimana masing-masing matriks memiliki nilai red (R), green (G), dan blue 

(B). 

3. Input kunci dan Quasigroup (256 × 256) kemudian lakukan permutasi 

antara kunci dan masing-masing komponen R, G, dan B dengan algoritma 

Quasigroup. Proses enkripsi dilakukan tiga kali yaitu pada masing-masing 

komponen R, G, dan B. 

4. Pada masing-masing komponen R, G, dan B, lakukan permutasi pada 

setiap piksel secara horizontal yaitu pada baris-per-baris. Selesai pada 

baris pertama kemudian dilanjutkan baris kedua, begitu seterusnya 

sehingga semua piksel terenkripsi. 



 

IV-5 

 

 

5. Kemudian ubah kembali komponen R, G, dan B yang terenkripsi ke dalam 

bentuk citra digital. 

6. Gambar yang dihasilkan adalah sebuah gambar terenkripsi atau gambar 

acak. 

 

2. Analisis Algoritma Dekripsi 

Langkah-langkah untuk dekripsi adalah kebalikan dari proses enkripsi 

yang diperlihatkan pada gambar 4.2 dibawah ini. 

 

Gambar 4. 2 Rancangan Algoritma Dekripsi 

  Berdasarkan rancangan diatas dapat dijelaskan langkah-langkah untuk 

dekripsi yaitu sebagai berikut : 

1. Pilih sebuah gambar yang telah di enkripsi (cipher image) dengan ukuran 

m × n 

2. Transformasikan gambar kedalam bentuk matriks, dimana masing-masing 

matriks memiliki nilai red (R), green (G), dan blue (B). 

3. Input kunci dan Quasigroup (256x256) dan lakukan permutasi antara 

kunci dan masing-masing komponen gambar RGB dengan algoritma 

Quasigroup. Proses dekripsi juga dilakukan tiga kali yaitu pada masing-

masing komponen R, G, dan B. 

4. Pada masing-masing komponen R, G, dan B, lakukan permutasi pada 

setiap piksel secara horizontal yaitu pada baris-per-baris. Selesai pada 
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baris pertama kemudian dilanjutkan baris kedua, begitu seterusnya 

sehingga semua piksel terdekripsi. 

5. Kemudian ubah kembali komponen R, G, dan B yang sudah di dekripsi 

kedalam bentuk citra digital. 

6. Gambar akan dikembalikan ke bentuk semula atau gambar asli. 

3. Perhitungan Manual Algoritma Quasigroup 

Perhitungan manual ini didasarkan pada analisa algoritma Quasigroup 

dimana gambar berwarna yang akan di enkripsi dan dekripsi akan dibagi menjadi 

tiga komponen yaitu red (R), green (G), dan blue (B). 

Dalam contoh perhitungan manual ini, gambar yang digunakan adalah 

berukuran 3x3 piksel. Kemudian kunci yang diberikan yaitu 123. Kunci ini 

merupakan kunci yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dalam 

perhitungan ini di asumsikan bahwa nilai pixel citra adalah 0-5 dan quasigroup 

yang digunakan berukuran 6x6 dan kunci sudah dalam bentuk nilai ASCII. 

Berikut langkah-langkah perhitungan tersebut 

a. Enkripsi 

1. Mengubah kunci ke nilai ASCII 

Diberikan leader 123 yang disebut sebagai kunci, maka masing-masing 

kunci diubah kedalam bentuk nilai ASCII. Pada contoh ini diasumsikan 

kunci sudah merupakan nilai ASCII. Jadi nilai ASCII kunci 1, 2, 3. 

2. Transformasikan gambar kedalam bentuk matriks 

Gambar yang digunakan adalah berukuran 3×3 piksel dan 

direpresentasikan secara numerik dengan matriks yang terdiri dari 3 buah 

baris dan 3 buah kolom. Nilai setiap komponen R, G, dan B dari gambar 

yang digunakan diasumsikan bernilai : pada komponen R, piksel pertama 

pada koordinat (0,0) mempunyai nilai 2, dan pixel kedua pada koordinat 

(0,1) mempunyai nilai 1, dan seterusnya. Begitu juga pada komponen G 

dan komponen B, seperti pada gambar 4.3 berikut ini, 
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a.     (b)         (c) 

Gambar 4. 3 Komponen Plain Image, (a) Komponen R, (b) Komponen G, (c) 

Komponen B 

3. Buatlah Quasigroup untuk enkripsi yang nantinya juga digunakan untuk 

dekripsi dengan memenuhi persamaan x ∗ y = z dan y = x \ z 

Tabel 4. 4 Quasigroup (Q.*) 

* 0 1 2 3 4 5 

0 4 3 2 1 0 5 

1 2 1 0 5 4 3 

2 5 4 3 2 1 0 

3 1 0 5 4 3 2 

4 3 2 1 0 5 4 

5 0 5 4 3 2 1 

4. Ubah nilai matriks Quasigroup awal untuk enkripsi berdasarkan kunci 

masing-masing dan lakukan permutasi pada setiap komponen R, G, dan B 

dari gambar dan kunci menggunakan Quasigroup. Operasi enkripsi 

dilakukan secara horizontal yaitu pada baris-per-baris. Selesai pada baris 

pertama kemudian dilanjutkan baris kedua, begitu seterusnya sampai 

semua piksel terenkripsi. 

Rumus enkripsi 

      ∗             ∗       

 

Enkripsi dengan kunci pertama  1 , maka     = 1 

Pada perhitungan manual ini rentang nilai piksel yang digunakan adalah 0-

5 maka jika nilai piksel dari hasil perjumlahan kunci dan quasigroup >5 , jumlah 

akan dikurangi 6. Tabel Quasigroup dengan    = 1 akan menjadi 
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Tabel 4.5 Quasigroup (Q.*1) 

*1 0 1 2 3 4 5 

0 5 4 3 2 1 0 

1 3 2 1 0 5 4 

2 0 5 4 3 2 1 

3 2 1 0 5 4 3 

4 4 3 2 1 0 5 

5 1 0 5 4 3 2 

Lakukan enkripsi dengan cara 

     ∗             ∗       

     ∗       

     ∗       

     ∗       

Dan seterusnya, setelah dilakukan enkripsi dengan kunci    = 1 

menggunakan quasigroup (Q, *1) diperoleh cipher image pertama seperti pada 

gambar 4.4 berikut. 

   

    (a)       (b)       (c) 

Gambar 4. 4 Komponen Cipher Image dengan     = 1  (a) Komponen R, (b) 

Komponen G, (c) Komponen B 

Nilai piksel tiap komponen cipher image RGB di enkripsi lagi dengan 

kunci kedua menggunakan quasigroup yang berbeda, sesuai dengan kunci yang 

diberikan. 

Enkripsi dengan kunci kedua  2 , maka     = 2 

Tabel 4. 6 Quasigroup (Q.*2) 

*2 0 1 2 3 4 5 

0 0 5 4 3 2 1 

1 4 3 2 1 0 5 

2 1 0 5 4 3 2 

3 3 2 1 0 5 4 

4 5 4 3 2 1 0 

5 2 1 0 5 4 3 
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Setelah dilakukan enkripsi dengan kunci    = 2 menggunakan quasigroup 

(Q, *2) diperoleh cipher image kedua seperti berikut. 

   

    (a)       (b)       (c) 

Gambar 4. 5 Komponen Cipher Image dengan    = 2   (a) Komponen R, (b) 

Komponen G, (c) Komponen B 

Nilai piksel tiap komponen cipher image RGB kedua di enkripsi lagi 

dengan kunci ketiga menggunakan quasigroup yang berbeda juga. 

Enkripsi dengan kunci ketiga  3 , maka     = 3 

Tabel 4. 7 Quasigroup (Q.*3) 

*3 0 1 2 3 4 5 

0 1 0 5 4 3 2 

1 5 4 3 2 1 0 

2 2 1 0 5 4 3 

3 4 3 2 1 0 5 

4 0 5 4 3 2 1 

5 3 2 1 0 5 4 

Setelah dilakukan enkripsi dengan kunci    = 3 menggunakan quasigroup 

(Q, *3) diperoleh cipher image ketiga yang merupakan hasil akhir dari enkripsi 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

   

    (a)       (b)       (c) 

Gambar 4. 6 Komponen Cipher Image dengan    = 3 , (a) Komponen R, (b) 

Komponen G, (c) Komponen B 

b. Dekripsi 

Dekripsi merupakan cara untuk mengembalikan gambar ke bentuk aslinya. 

Pada dekripsi dilakukan dari kunci    sampa kunci     
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1. Mengubah kunci ke nilai ASCII 

Diberikan leader 123 yang disebut sebagai kunci, maka masing-masing 

kunci diubah kedalam bentuk nilai ASCII. Pada contoh ini diasumsikan 

kunci sudah dalam bentuk nilai ASCII. Jadi nilai ASCII kunci 1, 2, 3. 

2. Transformasikan gambar kedalam bentuk matriks 

Berdasarkan gambar yang terenkripsi diatas, ukuran gambar yang 

digunakan adalah berukuran 3×3 piksel dan direpresentasikan secara 

numerik dengan matriks yang terdiri dari 3 buah baris dan 3 buah kolom. 

Nilai dari setiap komponen R, G, dan B dari gambar yang telah terenkripsi 

adalah: pada komponen R, piksel pertama pada koordinat (0,0) 

mempunyai nilai 4, dan pixel kedua pada koordinat (0,1) mempunyai nilai 

2, dan seterusnya. Begitu juga pada komponen G dan komponen B, seperti 

pada gambar 4.7 berikut ini, 

   

    (a)       (b)       (c) 

Gambar 4. 7 Komponen Cipher Image (a) Komponen R, (b) Komponen G, (c) 

Komponen B 

3. Buatlah Quasigroup untuk dekripsi dengan memenuhi persamaan x ∗ y = z 

dan y = x \ z 

Tabel 4. 8 Quasigroup (Q.*) 

* 0 1 2 3 4 5 

0 4 3 2 1 0 5 

1 2 1 0 5 4 3 

2 5 4 3 2 1 0 

3 1 0 5 4 3 2 

4 3 2 1 0 5 4 

5 0 5 4 3 2 1 

4. Ubah nilai matriks Quasigroup awal untuk dekripsi berdasarkan kunci 

masing-masing dan lakukan permutasi pada setiap komponen R, G, dan B 

dari gambar dan kunci menggunakan Quasigroup. Operasi dekripsi juga 
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dilakukan secara horizontal yaitu pada baris-per-baris sampai semua piksel 

terdekripsi. 

Rumus dekripsi               ,                    

Untuk mengembalikan gambar ke bentuk semula maka dekripsi dilakukan 

dari kunci yang terakhir. Pada contoh ini panjang kunci adalah tiga berarti 

dekripsi dimulai dari kunci yang ketiga. 

Dekripsi dengan kunci ketiga  3 , maka     = 3 

Sama halnya dengan enkripsi, karena pada perhitungan manual ini nilai 

piksel yang digunakan adalah 0-5 maka jika nilai piksel dari hasil perjumlahan 

kunci dan quasigroup >5 , jumlah akan dikurangi 6. Tabel Quasigroup dengan    

= 3 akan menjadi 

Tabel 4. 9 Quasigroup (Q.\3) 

\3 0 1 2 3 4 5 

0 1 0 5 4 3 2 

1 5 4 3 2 1 0 

2 2 1 0 5 4 3 

3 4 3 2 1 0 5 

4 0 5 4 3 2 1 

5 3 2 1 0 5 4 

Lakukan dekripsi dengan cara 

             ,                   

            

            

            

Dan seterusnya, setelah dilakukan proses dekripsi pertama dengan kunci 

   = 3 menggunakan quasigroup (Q, \3) diperoleh plain image pertama seperti 

berikut. 
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    (a)       (b)       (c) 

Gambar 4. 8 Komponen Plain Image dengan    = 3 , (a) Komponen R, (b) 

Komponen G, (c) Komponen B 

Selanjutnya dilakukan dekripsi menggunakan kunci kedua. 

Dekripsi dengan kunci kedua  2 , maka     = 2 

Tabel 4. 10 Quasigroup (Q.\2) 

\2 0 1 2 3 4 5 

0 0 5 4 3 2 1 

1 4 3 2 1 0 5 

2 1 0 5 4 3 2 

3 3 2 1 0 5 4 

4 5 4 3 2 1 0 

5 2 1 0 5 4 3 

Setelah dilakukan dekripsi dengan kunci    = 2 menggunakan quasigroup 

(Q, \2) diperoleh plain image kedua seperti berikut. 

   

    (a)       (b)       (c) 

Gambar 4. 9 Komponen Plain Image dengan    = 2 , (a) Komponen R, (b) 

Komponen G, (c) Komponen B 

Selanjutnya dilakukan dekripsi menggunakan kunci ketiga. 

Dekripsi dengan kunci pertama  1 , maka     = 1 

Tabel 4. 11 Quasigroup (Q.\1) 

\1 0 1 2 3 4 5 

0 5 4 3 2 1 0 

1 3 2 1 0 5 4 

2 0 5 4 3 2 1 

3 2 1 0 5 4 3 

4 4 3 2 1 0 5 

5 1 0 5 4 3 2 
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Setelah dilakukan proses dekripsi ketiga dengan kunci    = 1 

menggunakan quasigroup (Q,\1) diperoleh plain image yang merupakan nilai 

piksel gambar asli yang dapat dilihat pada gambar berikut. 

   

(a)             (b)         (c) 

Gambar 4. 10 Komponen Plain Image dengan    = 1 , (a) Komponen R, (b) 

Komponen G, (c) Komponen B 

Berdasarkan ketiga komponen R, G, dan B plain image diatas dapat dilihat 

bahwa nilai piksel setelah dilakukan dekripsi sama dengan nilai piksel gambar 

awal dimana gambar telah berhasil dikembalikan ke bentuk semula. 

4.3 Perancangan Sistem 

Tahap perancangan sistem adalah tahap untuk membuat rancangan aplikasi 

enkripsi gambar menggunakan algoritma quasigroup. Perancangan sistem 

menggunakan UML (Unified Modeling Languange) yang terdiri dari usecase 

diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram, perancangan 

struktur menu, dan perancangan antar muka sistem. 

4.3.1 Usecase Diagram 

Usecase diagram merupakan gambaran fungsionalitas dari sebuah sistem, 

sehingga pengguna sistem mengerti mengenai kegunaan sistem yang akan 

dibangun. Usecase diagram dapat dilihat pada Gambar 4.11 berikut 

 

Gambar 4. 11 Usecase Diagram 
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Berdasarkan gambar 4.11 diatas dapat dijelaskan bahwa aplikasi terdiri 

dari satu aktor dan tiga usecase. 

Tabel 4. 12 Usecase spesifikasi Proses Melakukan Enkripsi 

Aktor Pengguna 

Kondisi Awal Pengguna ingin melakukan enkripsi pada gambar 

Kondisi Akhir Pengguna berhasil melakukan enkripsi pada gambar 

Main Success Scenario 1. Usecase dimulai ketika pengguna ingin 

melakukan enkripsi pada gambar 

2. Pengguna membuka aplikasi 

3. Sistem menampilkan halaman utama yang 

terdiri dari menu enkripsi, dekripsi dan 

tentang 

4. Pengguna memilih menu enkripsi 

5. Sistem menampilkan halaman untuk 

melakukan enkripsi yang terdiri dari pilih 

gambar, masukkan kunci, button enkripsi, 

hasil enkripsi, waktu enkripsi, nama file, 

button simpan dan tombol button untuk 

kembali. 

6. Pengguna memasukkan gambar dengan 

memilih button pilih gambar. 

7. Sistem menampilkan tinjauan gambar yang 

akan di enkripsi 

8. Pengguna memasukkan kunci dan memilih 

tombol enkripsi. 

9. Sistem melakukan enkripsi pada gambar dan 

menampilkan gambar yang telah dienkripsi 

serta waktu proses enkripsi. 

10. Gambar berhasil dienkripsi 

Alternate Scenario Jika gambar belum dipilih maka sistem memberi 
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Aktor Pengguna 

peringatan, “Anda belum memilih gambar” 

Jika kunci belum dimasukkan maka system memberi 

peringatan, “Anda belum memasukkan kunci” 

 

Tabel 4. 13 Usecase spesifikasi Proses Melakukan Dekripsi 

Aktor Pengguna 

Kondisi Awal Pengguna ingin melakukan dekripsi pada gambar 

Kondisi Akhir Pengguna berhasil melakukan dekripsi pada gambar 

Main Success Scenario 1. Usecase dimulai ketika pengguna ingin 

melakukan dekripsi pada gambar 

2. Pengguna membuka aplikasi 

3. Sistem menampilkan halaman utama yang 

terdiri dari menu enkripsi, dekripsi dan 

tentang 

4. Pengguna memilih menu dekripsi 

5. Sistem menampilkan halaman untuk 

melakukan dekripsi yang terdiri dari pilih 

gambar, masukkan kunci, button dekripsi, 

waktu dekripsi, hasil dekripsi, nama file, 

button simpan dan tombol button untuk 

kembali. 

6. Pengguna memasukkan gambar dengan 

memilih button Pilih gambar 

7. Sistem menampilkan tinjauan gambar yang 

akan di dekripsi 

8. Pengguna memasukkan kunci dan memilih 

tombol dekripsi. 

9. System melakukan dekripsi pada gambar dan 

menampilkan gambar yang telah didekripsi 
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Aktor Pengguna 

serta waktu proses dekripsi. 

10. Gambar berhasil didekripsi 

Alternate Scenario Jika gambar belum dipilih maka system memberi 

peringatan, “Anda belum memilih gambar” 

Jika kunci belum dimasukkan maka system memberi 

peringatan, “Anda belum memasukkan kunci” 

 

Tabel 4. 14 Usecase spesifikasi Proses melihat Tentang 

Aktor Pengguna 

Kondisi Awal Pengguna ingin melihat menu tentang 

Kondisi Akhir Pengguna berhasil melihat menu tentang 

Main Success Scenario 1. Usecase dimulai ketika pengguna ingin 

melihat menu tentang 

2. Pengguna membuka aplikasi 

3. Sistem menampilkan halaman utama yang 

terdiri dari menu enkripsi, dekripsi dan 

tentang 

4. Pengguna memilih menu tentang 

5. Sistem menampilkan halaman tentang yang 

berisi penjelasan mengenai aplikasi. 

6. Pengguna berhasil melihat halaman tentang 

Alternate Scenario  

 

4.3.2 Activity Diagram 

Untuk memudahkan dalam perancangan maka activity diagram dibagi 

menjadi beberapa bagian. Berikut ini adalah gambaran activity diagram dari 

aplikasi yang akan dibangun. 
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1. Activity Diagram Enkripsi Gambar 

Activity diagram enkripsi gambar memiliki dua partition yaitu pengguna 

dan sistem. Dalam sistem ini pengguna memilih gambar yang terdapat dari media 

penyimpanan, lalu sistem akan melakukan proses enkripsi, selanjutnya aplikasi 

akan menampilkan hasil dari enkripsi gambar tersebut. Activity diagram enkripsi 

gambar dapat dilihat pada gambar 4.12 berikut ini. 

  

Gambar 4. 12 Activity Diagram Enkripsi Gambar 
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2. Activity Diagram Dekripsi Gambar 

Activity diagram dekripsi gambar memiliki dua partition yaitu pengguna 

dan sistem. Dalam sistem ini pengguna memilih gambar yang terdapat dari media 

penyimpanan, lalu sistem akan melakukan proses dekripsi, selanjutnya aplikasi 

akan menampilkan hasil dari dekripsi gambar tersebut. Activity diagram dekripsi 

gambar dapat dilihat pada gambar 4.13 berikut ini. 

  

Gambar 4. 13 Activity Diagram Dekripsi Gambar 
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3. Activity Diagram Tentang 

Halaman tentang merupakan bagian yang memberikan informasi 

mengenai aplikasi kepada pengguna. Activity diagram halaman tentang dapat 

dilihat pada gambar 4.14 berikut ini. 

  

Gambar 4. 14 Activity Diagram Dekripsi Gambar 

4.3.3 Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan 

sekitar sistem termasuk pengguna, tampilan dan sebagainya. Sequence diagram 

yang terdapat dalam aplikasi enkripsi gambar yaitu sebagai berikut.  

1. Sequence Diagram Enkripsi Gambar 

Sequence diagram enkripsi gambar merupakan diagram yang 

menggambarkan interaksi yang terjadi antara pengguna dengan sistem dalam 

melakukan enkripsi gambar. Sequence diagram enkripsi gambar dapat dilihat 

pada gambar 4.15 dibawah ini. 
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Gambar 4. 15 Sequence Diagram Enkripsi Gambar 

2. Sequence Diagram Dekripsi Gambar 

Sequence diagram dekripsi gambar merupakan diagram yang 

menggambarkan interaksi yang terjadi antara pengguna dengan sistem dalam 

melakukan dekripsi gambar. Sequence diagram dekripsi gambar dapat dilihat 

pada gambar 4.16 dibawah ini. 
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Gambar 4. 16 Sequence Diagram Dekripsi Gambar 

3. Sequence Diagram Tentang 

Sequence diagram tentang merupakan diagram yang menggambarkan 

interaksi yang terjadi antara pengguna dengan sistem dalam melihat menu 

tentang. Sequence diagram tentang dapat dilihat pada gambar 4.17 dibawah ini 
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 Gambar 4. 17 Sequence Diagram Tentang 

4.3.4 Class  Diagram 

Class Diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas-kelas yang 

digunakan didalam aplikasi enkripsi gambar yang akan dirancang serta 

memberikan gambaran tentang sistem dan relasi apa yang terjadi didalamnya. 

Class diagram dapat dilihat pada gambar 4.18 dibawah ini. 
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Gambar 4. 18 Class Diagram 

4.3.5 Rancangan Struktur Menu 

Rancangan struktur menu dilakukan untuk mempermudah interaksi antara 

pengguna dengan aplikasi. Rancangan struktur menu dapat dilihat pada gambar 

4.19 dibawah ini. 

Struktur Menu

Enkripsi Dekripsi Tentang

 

Gambar 4. 19 Perancangan Struktur Menu 
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4.3.6 Rancangan Antarmuka 

Antarmuka merupakan suatu pengembangan system agar komunikasi 

antara pengguna dan aplikasi menjadi lebih mudah, mudah dijalankan, serta 

mudah dimengerti. Perancangan antarmuka aplikasi dibagi menjadi empat bagian 

yaitu perancangan antarmuka home, perancangan antarmuka enkripsi gambar, 

perancangan antarmuka dekripsi gambar, dan perancangan antarmuka tentang. 

1. Perancangan Antarmuka Home 

Perancangan antarmuka home  merupakan tahapan rancangan antarmuka 

dari awal aplikasi ketika dijalankan. Perancangan antarmuka home dari aplikasi 

enkripsi gambar terlihat pada gambar 4.20. 

 

Gambar 4. 20 Perancangan Antarmuka Home 

2. Perancangan Antarmuka Enkripsi Gambar 

Perancangan antarmuka enkripsi gambar merupakan tahapan rancangan 

antarmuka dalam melakukan enkripsi pada gambar. Perancangan antarmuka 

enkripsi gambar terlihat pada gambar 4.21 dibawah ini. 
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Gambar 4. 21 Perancangan Antarmuka Enkripsi Gambar 

3. Perancangan Antarmuka Dekripsi Gambar 

Perancangan antarmuka dekripsi gambar merupakan tahapan rancangan 

antarmuka dalam melakukan dekripsi pada gambar. Perancangan antarmuka 

dekripsi gambar terlihat pada gambar 4.22 dibawah ini. 
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Gambar 4. 22 Perancangan Antarmuka Dekripsi Gambar 

4. Perancangan Antarmuka Tentang 

Perancangan antarmuka tentang merupakan tahapan rancangan antarmuka 

yang memberikan informasi mengenai aplikasi kepada pengguna. 

 

Gambar 4. 23 Perancangan Antarmuka Tentang 


