
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Alur Metodologi Penelitian

Gambar 3.1 Diagram alur metodologi penelitian
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Penentuan metodologi penelitian merupakan upaya menentukan metode-

metode yang dapat digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan dan

sasaran penelitian yang telah ditetapkan.

Dalam metodologi penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yang terkait

secara sistematis. Tahapan-tahapan ini diperlukan untuk memudahkan dalam

melakukan penelitian. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

3.2. Identifikasi Masalah

Pada tahapan identifikasi masalah yaitu perlunya dilakukan penelitian

lebih lanjut terhadap steganografi dengan menggunakan metode pixel indicator

technique pada media cover image yang bersifat lossless (citra tidak mengalami

kehilangan kualitas saat dikompresi) dan bersifat lossy (citra mengalami

kehilangan kualitas saat dikompresi). Dan melihat hasil steganografi yang

dihasilkan dari metode pixel indicator technique ini terhadap media gambar

bersifat lossless dan lossy.

3.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya diatas,

maka perlu dibuatnya suatu sistem pengujian terhadap steganografi dengan

metode pixel indicator technique tersebut untuk menyisipkan (embed) dan

mengekstrak kembali (retrieve) suatu informasi berformat digital pada gambar

bersifat lossless dan menggunakan gambar bersifat lossy sebagai cover image.

3.4. Studi Literatur

Tahap studi literatur dimaksudkan untuk mendapatkan informasi-informasi

lebih banyak terkait mengenai steganografi, metode pixel indicator technique dan

gambar lossy terutama JPEG serta yang bersifat lossless yaitu BMP dan PNG.

Data yang dibutuhkan sebagai bahan masukan untuk tahap analisa. Pengumpulan

data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
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1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data

pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur. Seperti buku, artikel

maupun jurnal yang berhubungan dengan steganografi, metode pixel

indicator tehnique, gambar lossless serta gambar lossy.

3.5. Analisa dan Simulasi

Analisa merupakan langkah pemahaman persoalan sebelum mengambil

tindakan atau keputusan penyelesaian hasil utama. Analisa merupakan pemecahan

dari keseluruhan substansi menjadi bagian-bagian tertentu yang lebih kecil agar

dapat dilakukan kajian lanjut oleh perorangan. Yang dimana dalam analisa pada

penelitian ini adalah terhadap proses steganografi dengan metode pixel indicator

technique dengan gambar JPEG, BMP dan PNG. Kemudian hasil analisa

disimulasikan dengan menggunakan program Matlab untuk mengetahui proses

alur kerja metode pixel indicator technique.

3.6. Perancangan dan Implementasi

Tahap perancangan adalah tahap untuk membuat rancangan tentang sistem

steganografi. Tahap ini diantaranya perancangan terterhadap antar muka masukan

dan keluaran.  Dan pada tahapan implementasi meliputi implementasi proses alur

kerja metode pixel indicator technique pada gambar JPEG, BMP dan PNG

menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras dibawah ini :

1. Perangkat keras

Processor : Pentium(R) Dual-Core CPU T4300 @ 2.10GHz

Memori (RAM) : 2.00 GB

2. Perangkat Lunak

Sistem Operasi : Windows 7 Enterprise 32-bit Operating System

Bahasa Pemrograman : Matlab 7.8.0 (R2009a)

Tools Image Viewer : Windows Photo Viewer

Tools Image Editor : Microsoft Office Picture Manager
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Steganalysis Tools : StgSpy 2.1 dan XStegSecret.Beta.V.0.1

3.7. Pengujian dan Analisa

Pengujian dan analisa merupakan tahapan terakhir yang dilakukan setelah

tahapan perancangan dan implemantasi dilakukan. Tahapan ini menjelaskan

tentang hasil dari pengujian terhadap data masukan dan keluaran steganografi

dengan metode pixel indicator technique pada gambar JPEG, BMP, PNG dan

menganalisa hasil-hasil dari pengujian tersebut.

Sementara untuk tahapan pengujian yang akan dilakukan pada aplikasi

steganografi yang telah dibangun meliputi:

1. Pengujian terhadap kualitas stegofile yang akan menggunakan formulasi

Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) pada persamaan (2.1) dan Mean

Sequare Error (MSE) pada persamaan (2.2) untuk file gambar.

2. Menguji kapasitas stegofile akan dilakukan dengan cara membandingkan

kapasitas (ukuran) cover image dan stegofile.

3. Untuk menguji keamanan stegofile akan menggunakan free steganalist

tools, yakni StegSpy 2.1 dan XStegSecret.Beta.V.0.1.

4. Sementara untuk ketahanan stegofile akan menggunakan tools tambahan,

yakni Microsoft Office Picture Manager dalam proses edit-nya.

3.8. Kesimpulan

Tahapan kesimpulan merupakan tahap akhir dari penelitian tugas akhir ini.

Tahapan ini berisi kesimpulan dari hasil-hasil penelitian dan pengujian yang telah

dilakukan pada penelitian tugas akhir ini yang dapat dijadikan bahan penelitian

lebih lanjut.


