
 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1  Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Waktu penelitian dilakukan pada 

semester genap tahun ajaran 2014-2015. 

 

 

3.2  Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, diperlukan suatu metode yang menjadi panduan dasar dalam 

melakukan penelitian. Metode yang digunakan adalah studi literatur. Studi  

literatur adalah suatu metode penelitian yang mengumpulkan data dan informasi 

yang berkaitan dengan penelitian melalui buku, jurnal, dan website. Dalam 

melakukan penelitian penulis mengumpulkan data dan informasi mengenai teknik 

steganografi menggunakan metode End Of File (EOF), pengolahan citra, dan 

pemrograman C# untuk mendukung penyelesaian penelitian yang dilakukan. 

 

 

3.3 Perangkat 

Dalam penelitian implementasi steganografi untuk menyisipkan pesan teks pada 

media gambar dengan metode End Of File menggunakan perangkat sebagai 

berikut. 
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1. Perangkat keras berupa notebook dengan spesifikasi minimal yakni : 

- prosesor AMD A8 Vision 1,9 GHz, 

- RAM 4 GB, dan 

- hardisk 500 GB. 

2. Perangkat lunak yang digunakan yakni : 

- windows 7 ultimate 64 bit, 

- pengkodean (Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate), dan 

- pengujian (Adobe Photoshop CS6 dan Microsoft Office Picture 

Manager. 

 

 

3.4  Tahapan Penelitian 

 

Tahapan yang dilakukan dalam pengembangan aplikasi steganografi ini disajikan 

pada Gambar 3.1. Tahapan pengembangan disesuaikan dengan metode waterfall 

yang digunakan. Pengembangan aplikasi terdiri dari beberapa tahap yakni analisis 

kebutuhan, desain, pengkodean, dan pengujian. Pada tahap implementasi terdapat 

dua proses utama, yakni penyisipan dan ekstraksi pesan. Pengujian aplikasi 

dilakukan setelah aplikasi selesai dibuat berdasarkan pada skenario pengujian 

yang ditentukan. Tahapan terakhir yakni dokumentasi pengembangan aplikasi 

yang telah dilakukan. 
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Analisis 

Kebutuhan

Desain

Pengkodean

Penyisipan Ekstraksi

Pengujian

Menginputkan 

Pesan

Menginputkan 

Cover Image

Verifikasi 

Gambar

Embedding 

(End Of File)

Mendapatkan 

Stego Image

Menginputkan 

Stego Image

Verifikasi Pesan

Ekstraksi Pesan

Mendapatkan 

Pesan

Dokumentasi

 

Gambar 3.1 Tahapan penelitian 

 

 

3.5  Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Dalam melakukan penyisipan pesan pada media gambar dibutuhkan input 

berupa : 
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1. citra dengan format .jpg/jpeg. 

2. pesan dinputkan dengan diketik secara manual. 

b. Kebutuhan output dari aplikasi yang dibuat yaitu menghasilkan stego image 

dengan format .png yang telah disisipkan pesan dan aplikasi mampu 

mengambil kembali pesan yang disimpan. 

c. Aplikasi yang dibuat memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut : 

1. aplikasi memfasilitasi untuk dapat menginputkan pesan secara manual 

dengan diketik 

2. aplikasi memfasilitasi untuk memilih gambar yang akan dijadikan cover 

image 

3. aplikasi memfasilitasi untuk melakukan embedding dan menyimpannya 

menjadi stego image 

4. aplikasi memfasilitasi untuk mengembalikan pesan dengan 

mengekstraksi stego image. 

 

 

3.6  Desain 

 

Desain merupakan proses merancang desain dan model sistem yang akan 

dikembangkan berdasarkan tahap analisis. Desain pada pengembangan aplikasi ini 

meliputi use case diagram, activity diagram, sequence diagram dan rancangan 

tampilan aplikasi. 

3.6.1 Use Case Diagram 

Use case diagram pada aplikasi ini memiliki 1 aktor yaitu user yang 

ditunjukkan pada Gambar 3.2. Pada aplikasi, user dapat memasukkan gambar 

yang digunakan sebagai media steganografi dan memasukkan pesan yang 
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disisipkan. Ketika akan membuka pesan, user harus memasukkan gambar yang 

telah disisipi pesan.  

Gambar 3.2 Use case diagram 

 

3.6.2  Activity Diagram 

Activity diagram pada aplikasi ini terbagi menjadi dua activity yakni activity 

diagram untuk proses penyisipan pesan ke dalam gambar dan proses ektraksi 

pesan dari gambar yang disisipkan pesan rahasia. Gambar 3.3 merupakan 

proses embedding pada aplikasi. User melakukan embedding dimulai dengan 

menginputkan pesan secara manual. Aplikasi menampilkan pesan di kotak 

pesan rahasia. Kemudian user melakukan proses menginputkan gambar cover 

dan aplikasi menampilkan gambar. User mengeksekusi tombol embed agar 

aplikasi melakukan proses embedding pesan ke dalam gambar dan aplikasi 

System

User

Embedding

Memasukkan Citra

Memasukkan Pesan

Menyisipkan Pesan (EOF)

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

Extracting

Memasukkan Stego Image

Mengekstrak Pesan

<<include>>

<<extend>>

Sistem 
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menampilkan gambar yang telah disisipkan pesan (stego image). Setelah 

selesai embedding, user menyimpan stego image yang telah dibuat. 

 
Gambar 3.3 Activity diagram proses embedding 

 

Gambar 3.4 menunjukkan aktivitas yang kedua adalah proses ekstraksi pesan 

dari gambar, dimulai dengan pengguna menginputkan stego image. Aplikasi 

menampilkan stego image yang telah berhasil diunggah. Kemudian user 

mengeksekusi tombol extract untuk menampilkan pesan yang disisipkan pada 

gambar. 

User System

Memasukkan pesan Menampilkan pesan

Mengeksekusi tombol Open Cover Image

Memilih gambar Menampilkan Cover Image

Mengeksekusi tombol embedd Melakukkan proses penyisipan

Menampilkan Stego Image

Mengeksekusi tombol Save Stego Image Menyimpan Stego Image
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Gambar 3.4 Activity diagram proses extracting 

 

 

3.6.3 Sequence Diagram 

 

Sequence Diagram pada aplikasi ini menerangkan dua buah use case yakni 

embedding dan extracting.  

a. Sequence Diagram Embedding 

Sequence diagram proses penyisipan pesan disajikan pada Gambar 3.5. 

User System

Mengeksekusi tombol Open Stego Image

Memilih Stego Image Menampilkan Stego Image

Mengeksekusi tombol Extract Melakukan proses ekstraksi

Menampilkan pesan rahasia
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Gambar 3.5 Sequence diagram embedding 

 

b. Sequence Diagram Extracting 

Sequence diagram pada proses ekstraksi pesan disajikan pada Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Sequence diagram extracting 

 

 

 

 

 : User

Form System

1 : Memasukkan pesan() 2 : Input Pesan()

3 : Memasukkan Cover Image() 4 : Input Cover Image()

5 : Verifikasi Cover Image()

6 : Embedding EOF()

7 : Mengeluarkan Stego Image()

 : User

Form System

1 : Memasukkan Stego Image() 2 : Input Stego Image()

3 : Verifikasi Stego Image()

4 : Ekstaksi Pesan()

5 : Mengeluarkan pesan rahasia()
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3.6.4 Rancangan Aplikasi 

a. Halaman Awal 

Gambar 3.7 merupakan halaman awal ketika aplikasi dijalankan. Pada bagian 

atas adalah title bar yang merupakan proses yang sedang dijalankan. Pada 

halaman awal terdapat informasi mengenai aplikasi. 

APLIKASI STEGANOGRAFI 

METODE END OF FILE

AZHARICO DARUSMAN

1117032015

JURUSAN ILMU KOMPUTER

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS LAMPUNG

2015

TITLE BAR

HOME EMBEDDING EXTRACTING HELP

X-

ABOUT

 

Gambar 3.7 Rancangan halaman awal 

 

b. Halaman Bantuan 

Gambar 3.8 merupakan halaman yang berisi petunjuk penggunaan aplikasi. 

Petunjuk penggunaan proses embedding dan extracting untuk user. 
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HELP

HOME EMBEDDING EXTRACTING HELP

X-

EMBEDDING
EXTRACTING

ABOUT

 
Gambar 3.8 Rancangan halaman bantuan 

c. Halaman About 

Halaman About merupakan halaman yang digunakan user untuk mengetahui 

informasi terkait mengenai aplikasi disajikan pada Gambar 3.9. 

ABOUT

HOME EMBEDDING EXTRACTING HELP

X-

Informasi Terkait

ABOUT

Gambar 3.9 Rancangan halaman About 
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d. Halaman Penyisipan 

Gambar 3.10 merupakan halaman yang digunakan user untuk menyisipkan 

pesan pada gambar. Terdapat kotak pesan yang digunakan user untuk 

menginputkan pesan dengan diketik. Tombol open cover image dipakai untuk 

mengambil gambar yang akan digunakan sebagai cover image. Tombol embed 

digunakan user untuk menyisipkan pesan pada gambar. Hasil berupa stego 

image akan ditampilkan pada kotak gambar stego image. Waktu penyisipan 

pesan ditampilkan dalam berupa teks. 

EMBEDDING

HOME EMBEDDING EXTRACTING HELP

X-

Message

Open Image

Cover Image

Picture

Stego Image

Embedding 

Time :

Save Stego 

Image

PictureEmbed

ABOUT

 

Gambar 3.10 Rancangan halaman embedding 

 

e. Halaman Extracting 

Gambar 3.11 merupakan halaman yang digunakan untuk mengekstrak pesan 

dari gambar. Tombol open cover image digunakan untuk memilih stego image 
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yang ditampilkan pada kotak gambar stego image. Tombol extract digunakan 

user untuk melakukan proses ekstraksi. Hasil ekstraksi berupa pesan rahasia 

ditampilkan pada kotak pesan rahasia. 

EXTRACTING

HOME EMBEDDING EXTRACTING HELP

X-

Message

Image

Open Stego 

Image

Stego Image

Picture

Extract

ABOUT

 

Gambar 3.11 Rancangan halaman extracting 

 

3.7  Implementasi 

Sub bab implementasi menjelaskan algoritma pemrograman dan kerangka berfikir 

untuk proses penyisipan dan ekstraksi pesan. 

3.7.1  Algoritma Pemrograman 

a. Algoritma Embedding 

 

Algoritma dalam proses penyisipan pesan sebagai berikut : 

1. inputkan pesan rahasia, 

2. inputkan cover image, 

- cek, jika cover image format .jpg lanjut kelangkah 3, 



35 

 

 

 

- jika tidak, inputkan ulang cover image, 

3. cek, input pesan kosong atau tidak, 

- jika kosong, inputkan pesan rahasia, 

- jika ada pesan, lanjut kelangkah 4, 

4.  konversi ke bilangan desimal ASCII, 

5. buat baris baru pada akhir gambar, 

6. tambahkan nilai decimal ASCII hidden text pada baris baru yang 

dibuat, 

7. petakan dengan menjadi stego image dengan format .png. 

 

b. Algoritma Extracting 

Algoritma dalam proses extracting sebagai berikut : 

1. inputkan stego image, 

2. baca nilai pixel pada baris terkahir stego image, 

3. cek, terdapat pesan atau tidak pada stego image, 

- jika tidak ada pesan, inputkan stego image yang sesuai, 

- jika ada, lanjut ke langkah 4, 

4. ambil hidden text pada stego image , yaitu nilai pixel awal pada baris 

akhir matriks, 

5. konversi nilai hidden text menjadi simbol karakter ASCII, 

6. tampilkan pesan asli (plainteks). 

 

3.7.2  Flowchart 

Kerangka berfikir dari aplikasi yang alurnya terdiri dari 2 algoritma yakni 

embedding dan extracting. 
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a. Embedding 

Kerangka berfikir dari alur penyisipan pesan disajikan pada Gambar 3.12. 

Mulai

Inputkan Pesan

Konversi ke bil. Desimal ASCII

Inputkan Cover 

Image

 Jika format gambar 

(jpg/jpeg)

Metode End Of File

Selesai

Output Stego 

Image (png)

Ya

Tidak

Jika input pesan kosong

Ya

Tidak

 

Gambar 3.12 Flowchart embedding 
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b. Extracting 

Kerangka berfikir untuk alur ekstraksi ekstraksi pesan disajikan pada 

Gambar 3.13. 

Mulai

Inputkan Stego 

Image

Jika ada pesan atau 

tidak

Baca nilai pixel baris terakhir 

Stego Image

Ambil nilai pesan pada baris 

terakhir

Konversi menjadi simbol 

ASCII

Output Pesan 

Rahasia

Selesai

Ya

Tidak

 

Gambar 3.13 Flowchart extracting 
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3.8  Skenario Pengujian 

Skenario pengujian yang akan dilakukan pada aplikasi ini yakni : 

 

3.8.1 Black Box 

Pengujian black box dilakukan untuk melihat fungsi-fungsi yang terdapat pada 

aplikasi. Fungsi yang ada akan dijalankan untuk melihat kesesuaian input pada 

suatu fungsi telah sesuai tidak dengan output yang dihasilkan. Tabel 3.1 

menunjukkan fungsi-fungsi pada aplikasi yang dilakukan pengujian. 

 

Tabel 3.1 Pengujian skenario fungsi 

 

No Kelas Uji Skenario Uji 
Realisasi yang 

diharapkan 
Hasil 

1 Pengujian 

menu bar 

aplikasi 

Klik menu 

barembedding 

Menampilkan halaman 

penyisipan pesan 
Berhasil 

Klik menu bar 

extracting 

Menampilkan halaman 

ekstraksi pesan 
 

Klik menu bar 

help 

Menampilkan halaman 

bantuan 
 

Klik menu bar 

about 

Menampilkan halaman 

tentang 
 

2 Pengujian 

embedding 

Menginputkan 

pesan pada kotak 

pesan 

Menampilkan pesan yang 

diketik pada kolom pesan 
Tidak 

Berhasil 

Klik tombol open 

cover image 

Menampilkan open 

dialog untuk memilih 

cover image dengan 

format jpg 

 

Klik tombol 

embed tanpa pesan 

Menampilkan pesan 

bahwa pesan kosong, 

Inputkan ulang pesan 

 

Klik tombol 

embed dengan 

pesan 

Menampilkan pesan 

dialog “Embedding 

success” 

 

Klik tombol 

embed dengan 

pesan melebihi 

kapasitas gambar 

Menampilkan warning 

alert “ Pesan melebihi 

limit pixel gambar, pilih 

gambar lain !” 

 

Klik tombol save 

stego image 

Memuncukan save dialog 

untuk menyimpan 
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gambar dengan format 

png 

3 Pengujian 

extracting 

Klik tombol open 

stego image 

Menampilkan open 

dialog untuk memilih 

syego image dengan 

format png 

Berhasil 

Klik tombol 

extract dengan 

gambar yang 

bukan stego image 

Menampilkan pesan 

dialog “Tidak ada pesan” 
 

Klik tombol 

extract dengan 

stego image yang 

benar 

Menampilkan pesan 

dialog “Extarcting 

Success” dan 

menampilkan pesan pada 

kolom pesan rahasia 

 

 

3.8.2 Pengujian ukuran gambar dan waktu proses 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan ukuran stego image dengan 

beberapa ukuran pesan yang disisipkan. Pengujian yang dilakukan melihat 

resolusi/dimensi gambar (pixel) dan ukuran dari gambar (kilobyte). Ukuran 

yang dibandingkan adalah ukuran cover image dengan stego image 

 

Waktu penyisipan dan ekstraksi pesan akan dilakukan perhitungan untuk 

melihat pengaruh ukuran pesan dan gambar terhadap waktu proses. Satuan 

waktu yang digunakan dalam perhitungan dalam satuan detik (s). Tabel 3.2 

menunjukkan perbandingan ukuran gambar dan waktu pemrosesan. 
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Tabel 3.2 Perbandingan ukuran dan waktu 

No Cover Image 
Pesan 

(karakter) 
Stego Image 

Waktu 

Embedding 

(s) 

Waktu 

Extracting 

(s) 

1  

 

 

 

 

Dimension : 600x600 

Size : 114 kb 

10/100/ 

1000 

 

 

 

 

 

 

  

2 

 

 

 

 

 

 
Dimension : 800x480 

Size : 85 kb 

10/100/ 

1000 

 

 

 

 

 

 
 

  

3 

Dimension : 1366x768 

Size : 136 kb 

10/100/ 

1000 

 

 
 

   4 

Dimension : 1600x1200 

Size : 584 kb 

10/100/ 

1000 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   5 

Dimension : 2560x1440 

Size : 970 kb 

10/100/ 

1000 
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3.8.3 Pengujian manipulasi stego image 

Pengujian manipulasi stego image dilakukan dengan melakukan 3 manipulasi 

yakni crop, contrast, dan perubahan brightness. Pengujian manipulasi 

dilakukan untuk melihat ketahanan pesan rahasia yang disisipkan pada stego 

image terhadap perubahan/manipulasi. Tabel 3.3 menunjukkan hasil 

manipulasi pada stego image dengan pengujian crop. 

 

Tabel 3.3 Pengujian Crop 

No Pengujian Hasil Crop Keterangan 

1 

Dilakukan crop 5 pixel pada 

sisi kiri/atas/kanan/bawah 
 

 

 

 

 
 

Dimension :  

 

2 

Dilakukan crop 5 pixel pada 

sisi kiri/atas/kanan/bawah 

Dimension :  

 

3 

Dilakukan crop 5 pixel pada 

sisi kiri/atas/kanan/bawah 

Dimension :  

 

4 

Dilakukan crop 5 pixel pada 

sisi kiri/atas/kanan/bawah 

 

 

 

 

 

 

Dimension :  

 

5 

Dilakukan crop 5 pixel pada 

sisi kiri/atas/kanan/bawah 

Dimension :  
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Pengujian kontraspada stego image dilakukan untuk menghasilkan gambar 

yang telah dimanipulasi kontrasnya. Manipulasi kontras yang dilakukan dengan 

besaran { -50, -40, -30, -20, -10, +10, +20, +30, +40, +50 }. Hasil manipulasi 

stego image dengan pengujian  kontras disajikan pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Pengujian Contrast 

No Pengujian Hasil  Keterangan 

1 

Gambar 1 dilakukan 

perubahan contrast (-50, -40, 

-30, -20, -10, +10, +20, +30, 

+40, +50) 

  

2 

Gambar 2 dilakukan 

perubahan contrast (-50, -40, 

-30, -20, -10, +10, +20, +30, 

+40, +50) 

 
 

3 

Gambar 3 dilakukan 

perubahan contrast (-50, -40, 

-30, -20, -10, +10, +20, +30, 

+40, +50) 

 
 

4 

Gambar 4 dilakukan 

perubahan contrast (-50, -40, 

-30, -20, -10, +10, +20, +30, 

+40, +50) 

  

5 

Gambar 5 dilakukan 

perubahan contrast (-50, -40, 

-30, -20, -10, +10, +20, +30, 

+40, +50) 
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Pengujian brightness dilakukan dengan merubah brightness stego image 

dengan besaran { -100, -80, -60, -40, -20, +20, +40, +60, +80, +100 }. Hasil 

pengujian perubahan brightness disajikan pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Perubahan Brightness 

No Pengujian Hasil  Keterangan 

1 

Gambar 1 dilakukan 

perubahan brightness -100, -

80, -60, -40, -20, +20, +40, 

+60, +80, +100) 

  

2 

Gambar 2 dilakukan 

perubahan brightness -100, -

80, -60, -40, -20, +20, +40, 

+60, +80, +100) 

 
 

3 

Gambar 3 dilakukan 

perubahan brightness -100, -

80, -60, -40, -20, +20, +40, 

+60, +80, +100) 

 
 

4 

Gambar 4 dilakukan 

perubahan brightness -100, -

80, -60, -40, -20, +20, +40, 

+60, +80, +100) 

  

5 

Gambar 5 dilakukan 

perubahan brightness -100, -

80, -60, -40, -20, +20, +40, 

+60, +80, +100) 
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3.8.4 Pengujian Histogram 

Pengujian histogram dilakukan untuk melihat perbedaan distribusi dan 

intensitas citra sebelum dan sesudah dilakukan penyisipan pesan. Hasil 

pengujian histogram disajikan pada Tabel 3.6. 

 

Tabel 3.6 Pengujian Histogram 

No Gambar Histogram Cover Image Histogram Stego Image 

1 

 
 

 

2 
 

  

3    

4 
 

  

5    

 


