
 

 

 

IV. RANCANG BANGUN SISTEM 

 

 

4.1 Analisis dan Spesifikasi Sistem 

Perangkat lunak bantu yang dibuat adalah perangkat lunak yang digunakan untuk 

menyisipkan label digital, mengekstraksi label digital, dan dapat menampilkan 

matriks intensitas dari gambar asli maupun gambar yang mengandung watermark. 

Label digital disisipkan ke dalam gambar dengan memodifikasi bit gambar yang 

kurang berarti (LSB Modification). Ekstraksi label digital yang dilakukan adalah 

dengan menganalisis perubahan bit yang kurang berarti (LSB) sesuai dengan 

konsep cara kerja sistem. Matriks intensitas gambar adalah perbandingan nilai 

intensitas tiap piksel gambar (RGB) antara gambar sebelum disisipkan (gambar 

asli) dengan gambar sesudah disisipkan (gambar yang mengandung watermark). 

 

Input pengguna yang diproses di dalam sistem adalah berupa gambar bitmap (24 

bit), label digital (teks), dan kunci keamanan. Sebelum dilakukan proses 

penyisipan maupun ekstraksi, pengecekan gambar input dilakukan sesuai dengan 

konsep cara kerja sistem. Label digital yang dimasukkan dapat berupa teks yang 

diketikkan pada form yang telah sistem sediakan, atau berupa file teks (*.txt) yang 

diinputkan dari media penyimpanan. Kunci keamanan digunakan untuk 
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menambah keamanan sistem saat proses ekstraksi nantinya. Kunci tersebut 

menggunakan penerapan algoritma kriptografi DES dan fungsi hash MD5. 

 

Keluaran dari perangkat lunak yang dibangun adalah berupa gambar yang telah 

disisipkan, label digital yang diekstrak, serta teks laporan perbandingan antara 

gambar sebelum disisipkan (gambar asli) dengan gambar setelah disisipkan 

(gambar yang mengandung watermark). 

 

4.2 Rancangan Alur Logika Sistem 

4.2.1 Diagram Konteks  

Gambar 4.1 berikut ini merupakan gambaran umum proses interaksi pengguna 

dengan sistem yang digambarkan dalam bentuk diagram konteks. 

PENGGUNA

PROSES 
PENYISIPAN, 

EKSTRAKSI, DAN 
MENAMPILKAN 
PERBANDINGAN 

INTENSITAS 
GAMBAR

 Input file gambar asli 

 Output file gambar berwatermark 

 Input file gambar berwatermark 

 Output label ekstraksi 

 Input file gambar asli dan gambar berwatermark

 Output matriks perbandingan intensitas 

  

Gambar 4.1 Diagram Konteks 

 

Pengguna sistem adalah orang yang ingin melakukan penyisipan, ekstraksi, 

maupun menampilkan matriks intensitas gambar sebagai perbandingan. Bagian 

utama sistem terdiri dari 3 (tiga) proses yaitu proses penyisipan label digital 

(embedding), proses ekstraksi label digital (extracting), dan proses menampilkan 

matriks intensitas gambar sebelum dan sesudah disisipkan. 
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4.2.2 Flowchart Proses Penyisipan (Embedding) 

Mulai

Cek 

Dimensi Gambar

Konversi ke 24 

bit

Cek 

Format 24 bit

Ya

Cek 

Tanda Gambar

Ya

Input Label Digital

Tidak

Pakai Kunci 

Keamanan 

Input Kunci

Ya

Penyisipan bit Tanda Gambar

Penyisipan bit Label Gambar

Penyisipan bit Info Baris

Penyisipan bit Info Kolom

Penyisipan bit Tanda Aman

Tidak

Konversi ke Format 

bitmap 24 bit

Ya

Selesai

Enkripsi Label Gambar

 (Label Digital + ”|” + Kunci)

Penyisipan bit Tanda Gambar

Penyisipan bit Label Digital

Penyisipan bit Info Baris

Penyisipan bit Info Kolom

Konversi Karakter 

Label Gambar ke Biner

(ASCII)

Tidak

Konversi Karakter 

Label Digital ke Biner

(ASCII)

Tidak

Tidak

Input  Gambar Asli

Konfirmasi 

kesalahan

Konfirmasi 

kesalahan

Konfirmasi 

kesalahan

Gambar 

Berwatermark

Konfirmasi 

Sukses

Ya

Simpan Gambar

 
Gambar 4.2 Flowchart Proses Penyisipan (Embedding) 

 

Flowchart gambar 4.2 merepresentasikan proses penyisipan label digital pada 

gambar yang dimasukkan dan telah dilakukan pengecekan. Dalam proses 

penyisipan dapat digunakan kunci maupun tanpa kunci keamanan.  
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4.2.3 Flowchart Proses Ekstraksi (Extracting) 

Mulai

Cek 

Tanda Gambar 

Input Kunci

Ambil bit Info Baris

Ambil bit Info Kolom

Ambil

 bit Label Gambar

Tidak

Selesai

Cek 

Tanda Aman

Ya

Ya

Cek Kunci 

Benar

Tetap Tampilkan

Label Gambar

Salah

Ya

Tidak

Ambil bit Info Baris

Ambil bit Info Kolom

Ambil

 bit Label Digital

Tidak

Konversi  Biner

Label Gambar ke Karakter 

(ASCII)

Input Gambar 

Berwatermark

Konfirmasi 

kesalahan

Konfirmasi 

kesalahan

Tampilan 

Label Digital

Cek 

Dimensi Gambar

Cek 

Format 24 bit

Ya

Tidak
Konfirmasi 

kesalahan

Ya

Konfirmasi 

kesalahan
Tidak

Konversi  Biner

Label Gambar ke Karakter 

(ASCII)

Dekripsi

Label Gambar

Pisahkan Kunci

dengan Label Digital oleh 

Tanda “|”

 
Gambar 4.3 Flowchart Proses Ekstraksi (Extracting) 

 

Flowchart gambar 4.3 merepresentasikan proses ekstraksi label digital pada 

gambar yang diinputkan. Dalam proses ekstraksi dilakukan pengecekan terhadap 

keberadaan kunci keamanan pada gambar. 
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4.2.4 Flowchart Proses Lihat Matriks Intensitas Gambar  

Mulai

Cek 
Tanda Gambar

Selesai

Cek 
Tanda Gambar

Ya Tidak

YaTidak

Tampilan matriks 

intensitas

Pilih Biner

Gambar 
Berwatermark

Gambar 
Asli

Tidak

Ya

Ya

Proses
Bilangan Biner

Proses
Bilangan Desimal

 

Gambar 4.4 Flowchart Lihat Matriks Intensitas 

 

Flowchart gambar 4.4 merepresentasikan proses menampilkan nilai perbandingan 

intensitas gambar yang diinputkan sebelum dan sesudah dilakukan penyisipan 

label digital. Nilai intensitas gambar ditampilkan dalam sistem bilangan biner dan 

desimal. 

 

4.3 Rancangan Antarmuka Sistem 

Rancangan antarmuka sistem yang akan dibagun terdiri atas rancangan antarmuka 

Menu Utama, rancangan antarmuka Form Penyisipan (Embedding), rancangan 
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antarmuka Form Ekstraksi (Extracting), dan rancangan antarmuka Form Lihat 

Matriks Intensitas. 

 

4.3.1 Rancangan Antarmuka Menu Utama 

Pada rancangan menu utama ini ditampilkan 3 (tiga) pilihan menu untuk diproses 

selanjutnya yaitu Menyisipkan Label Digital, Mengekstraksi Label Digital, dan 

Menampilkan Matriks Intensitas. Rancangan tersebut ditunjukkan seperti gambar 4.5  

berikut : 

Header Aplikasi

Maju Keluar

(o) 1. Menyisipkan Label Digital 

(o) 2. Mengekstraksi Label Digital

(o) 3. Menampilkan Matriks Intensitas

[Icon] Nama Aplikasi _ [  ] X

 

Gambar 4.5 Rancangan Antarmuka Menu Utama 

 

4.3.2 Rancangan Antarmuka Form Penyisipan 

Antarmuka form penyisipan merepresentasikan proses penyisipan label digital ke 

dalam gambar yang diinputkan dengan metode LSB (Least Significant Bit). Gambar 

yang diinputkan sebelumnya telah diseleksi dengan batasan sistem berupa gambar 

bitmap 24 bit dengan ukuran piksel minimal (24 × 24). Jika format gambar tidak 

sesuai, sistem menampilkan konfirmasi untuk mengubah ke format 24 bit. Saat 

gambar diinputkan, sistem juga melakukan pengecekan label digital. Bila gambar 
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terdeteksi telah memiliki label digital, sistem menampilskan informasi untuk 

menginputkan gambar yang lain. Proses penyisipan label digital dapat menggunakan 

kunci keamanan ataupun tidak. Kunci yang digunakan  merupakan penerapan fungsi 

kriptografi algoritma DES dan fungsi hash MD5. Rancangan antarmuka ini 

ditunjukkan seperti gambar 4.6 berikut : 

(Status bar))

(Tampilan Gambar)
(Tampilan Gambar)

(Info Gambar) (Info Gambar)

File   Switch   Help

Proses Reset

********

********

Kunci

Ulangi Kunci

Gambar Asli Gambar ber-WatermarkLabel Digital

.:: Form Penyisipan

(Konten Label Digital)

||||||

||||||

>

>

>

>

Kunci KeamananѴ

 

Gambar 4.6 Rancangan Antarmuka Form Penyisipan 

 

4.3.3 Rancangan Antarmuka Form Ekstraksi 

Form ekstraksi merepresentasikan proses ekstraksi label digital yang disisipkan ke 

dalam gambar pada posisi piksel tertentu. Setelah proses pengecekan format gambar 

dan label digital, pada tahap ini sistem juga melakukan pengecekan tanda keamanan 

dalam gambar. Apabila tanda keamanan terdapat dalam gambar, pada saat proses 

ekstraksi label digital pengguna akan diminta untuk memasukkan kunci. Kunci 

keamanan yang digunakan merupakan penerapan fungsi kriptografi algoritma DES 

dan fungsi hash MD5. Apabila kunci yang dimasukkan salah, sistem akan 

menampilkan konfirmasi apakah ingin tetap menampilkan label digital. Walaupun 
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dipaksakan tanpa kunci, sistem tetap menampilkan label yang diekstraksi berupa 

karakter tertentu yang tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti 

sebab merupakan hasil dari enkripsi. Namun hal ini tidak akan berlaku untuk gambar 

yang tidak memiliki tanda keamanan. Label dapat diekstrak langsung tanpa 

memasukkan kunci. Rancangan tersebut ditunjukkan seperti gambar 4.7 berikut : 

(Status bar))

(Tampilan Gambar)

(Info Gambar)

File   Switch   Help

Proses Reset

********

Gambar ber-Watermark

Verifikasi

.:: Form Ekstraksi

(Konten Label Digital)

||||||

||||||

Masukkan Kunci

Label ter-ekstrak

+ =

>

>

>

>

 

Gambar 4.7 Rancangan Antarmuka Form Ekstraksi 

 

4.3.4 Rancangan Antarmuka Form Lihat Matriks Intensitas 

Rancangan Form lihat matriks intensitas gambar mewakili proses menampilkan nilai 

intensitas gambar berupa matriks bilangan biner dan desimal yang menyusun nilai 

RGB (Red, Green, Blue) pada setiap piksel gambar. Rancangan form ini ditujukan 

untuk perbandingan gambar sebelum disisipkan dengan gambar yang sudah 

disisipkan.. Rancangan tersebut ditunjukkan seperti gambar 4.8 berikut : 
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(Tampilan Gambar)

File   Switch   Add-on   Help

Gambar Asli

.:: Form Lihat Matrik Intensitas

(Tampilan Gambar)

Gambar ber-Watermark

(Tampilan Intensitas Gambar)

(Tampilan Intensitas Gambar)

||||||

Proses

Reset

(o) Biner

(o) Desimal

Proses

Reset

(o) Biner

(o) Desimal

V

V

||||||

V

V

|||||| V

V

|||||| V

V

 

Gambar 4.8 Rancangan Antarmuka Form Lihat Matriks Intensitas 

 

4.4  Rancangan Prinsip Kerja Sistem 

Skema proses penyisipan maupun proses ekstraksi yang dilakukan sistem 

dibedakan menjadi 2 proses, yaitu proses dengan menggunakan kunci dan proses 

tanpa menggunakan kunci. Skema modifikasi bit gambar dapat dilihat pada 

gambar 4.9 berikut ini : 
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0

7
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15

16

23

0

1

23

= Bit Tanda Gambar (@_@) à RGB

= Bit Info Baris à RG

= Bit Info Kolom à RG

= Bit Tanda Aman ($%) à B

= Bit Label Gambar à RGB

n

n

= Bit Bebas à RGB

= Batas minimal dimensi gambar

Keterangan :

 

Gambar 4.9 Skema Posisi Modifikasi Bit Gambar 
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Dari skema posisi modifikasi bit tersebut terlihat gambar dengan ukuran dimensi 

minimal yaitu dengan lebar 24 (antara kolom 0 sampai 23) dan tinggi 24 (antara 

baris 0 sampai 23).   

1. Bit Tanda Gambar 

Posisi bit tanda gambar terletak pada baris 0 sampai baris 7 dan kolom 0. 

Modifikasi bit dilakukan sepenuhnya pada semua komposisi warna 

(RGB). Bit tanda gambar digunakan sebagai penanda apakah suatu gambar 

terdapat label gambar. 

2. Bit Info Baris 

Posisi bit info baris terletak pada baris 8 sampai baris 15  dan kolom 0. 

Modifikasi bit hanya dilakukan pada komposisi warna merah dan hijau 

(RG). Bit info baris digunakan sebagai penanda batas baris terakhir saat 

looping pada proses ekstraksi. 

3. Bit Info Kolom 

Posisi bit info kolom terletak pada baris 16  sampai baris 23 dan kolom 0. 

Modifikasi bit hanya dilakukan pada komposisi warna merah dan hijau 

(RG). Bit info kolom digunakan sebagai penanda batas kolom terakhir saat 

looping pada proses ekstraksi. 

4. Bit Label Gambar 

Posisi bit label gambar terletak mulai kolom 1 sampai kolom n (kolom 

gambar). Modifikasi bit dilakukan pada semua komposisi warna (RGB).  

5. Bit Tanda Aman 

Posisi bit tanda aman terletak pada baris 8 sampai baris 23 dan kolom  0. 

Modifikasi bit hanya dilakukan pada komposisi warna biru saja (B). Bit 
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tanda aman digunakan sebagai penanda apakah suatu gambar terdapat 

kunci keamanan. 

6. Bit Bebas 

Posisi bit bebas terletak mulai baris 24 sampai baris n (baris maksimal 

piksel gambar) pada kolom 0. Pada posisi ini bit tidak dilakukan 

modifikasi. 

 

Berikut ini dijelaskan prinsip kerja sistem yang dibedakan atas proses penyisipan 

dan ekstraksi menggunakan kunci maupun tanpa menggunakan kunci. Misalkan 

terdapat suatu gambar dengan informasi sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Informasi Sampel Gambar 

Nama File Dimensi Kedalaman Warna Ukuran File 

x.bmp 100 × 100 24 bit x KB 

 

4.4.1 Proses Menggunakan Kunci 

4.4.1.1 Proses Penyisipan 

Beberapa sub proses yang terjadi pada proses penyisipan adalah sebagai berikut : 

a) Penyisipan Tanda Gambar 

String penanda yang digunakan sebagai tanda gambar adalah berupa 

rangkaian 3 karakter “@_@” (karakter ini dapat dipilih secara bebas,). 

Karakter tersebut akan disisipkan pada 8 piksel gambar yaitu pada baris 0 

sampai baris 7 yang berada pada kolom 0. Apabila diterjemahkan dalam 

koordinat adalah sebagai berikut : 

(0,0)  (0,1)  (0,2)  (0,3)  (0,4)  (0,5)  (0,6)  (0,7) 
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Gambar yang disisipkan memiliki kedalaman warna 24 bit sehingga setiap 

piksel warnanya terdiri atas 3 byte komposisi warna RGB (Red, Green, 

Blue) sehingga jumlah dari bit gambar menjadi 8 x 3 = 24 bit. Oleh karena 

itu terdapat jumlah 24 bit LSB pada baris 0 sampai baris 7. 

 

Sebelum disisipkan pada piksel gambar string penanda yang terdiri 3 

karakter yaitu “@_@” dikonversi ke dalam bilangan biner dengan konsep 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange). 

Tabel 4.2 Nilai ASCII Tanda Gambar 

Karakter Keterangan Desimal Biner 

@ Commercial AT  01000000 

_ Underscore 95 01011111 

 

Biner dari string tanda gambar disusun menjadi seperti berikut : 

010000000101111101000000 

(Total = 24 bit Tanda Gambar) 

 

Bilangan biner tersebut kemudian disisipkan pada setiap bit LSB piksel 

gambar baris 0 sampai baris 7. Berikut ini diperlihatkan bilangan biner 

penyusun gambar pada piksel gambar baris 0 sampai baris 7 :  

Piksel baris 0 : 10101001 11000001 01110111  

Piksel baris 1 : 10100111 11000001 01111000  

Piksel baris 2 : 10100111 11000001 01111000  

Piksel baris 3 : 10100110 11000001 01111010  

Piksel baris 4 : 10100111 11000010 01111011  

Piksel baris 5 : 10100101 11000011 01111101  

Piksel baris 6 : 10100111 11000010 01111101  

Piksel baris 7 : 10100111 11000010 01111101  
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Bilangan biner di atas menunjukkan intensitas gambar dengan komposisi 

RGB pada piksel gambar baris 0 sampai baris 7 pada saat sebelum gambar 

disisipkan. Bilangan biner tersebut kemudian diubah setiap bit LSBnya 

dengan bilangan biner dari string tanda gambar yaitu : 

010000000101111101000000, sehingga komposisinya menjadi sebagai 

berikut : 

Piksel baris 0 : 10101000 11000001 01110110  

Piksel baris 1 : 10100110 11000000 01111000  

Piksel baris 2 : 10100110 11000000 01111000  

Piksel baris 3 : 10100111 11000000 01111011  

Piksel baris 4 : 10100111 11000011 01111011  

Piksel baris 5 : 10100101 11000010 01111101  

Piksel baris 6 : 10100110 11000010 01111100  

Piksel baris 7 : 10100110 11000010 01111100 

 

Piksel gambar tersebut memperlihatkan bahwa 15 byte (ditunjukkan oleh 

warna merah tebal) mengalami perubahan dari komposisi sebelumnya. Bit-

bit lainnya pada posisi LSB (warna hitam) sebenarnya mengalami 

pergantian. Hanya saja bit-bit tersebut bernilai sama seperti sebelum 

penggantian bit. 

 

b) Penyisipan Label Gambar 

Setelah proses input gambar selesai, sistem meminta masukan label digital 

dan kunci keamanan. 

Misalnya input yang dientry adalah sebagai berikut : 

 Label digital : Ryan 

 Kunci  : iLKoM 
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Proses penyisipan gambar menggabungkan label digital dengan kunci 

disertai tanda pemisah, yaitu berupa string penanda “|” (vertical bar) yang 

selanjutnya disebut sebagai label gambar menjadi sebagai berikut : 

Label Gambar : iLKoM|Ryan  

(Total = 10 karakter) 

  

Label gambar ini dienkripsi dengan algoritma kriptografi DES dan fungsi 

hash MD5 menjadi karakter berikut : 

GXoqPMDacm4qqubRyxSHFBHfFWU=  

(Total = 28 karakter) 

 

Label gambar tersebut kemudian dikonversi kedalam bilangan biner 

dengan konsep ASCII (American Standard Code for Information 

Interchange) dan disusun menjadi sebagai berikut : 

 

010001110101100001101111011100010101000001001101010001000110

000101100011011011010011010001110001011100010111010101100010

010100100111100101111000010100110100100001000110010000100100

10000110011001000110010101110101010100111101  

(Total = 224 bit Label Gambar) 

 

Gambar yang akan disisipkan label digital memiliki dimensi 100 × 100, 

sehingga terdapat 100 piksel baris gambar (0 – 99). Total bit LSB yang 

dapat disisipkan label gambar tiap kolom adalah 300 bit (100 × 3 = 300). 

Bit label gambar disisipkan pada piksel gambar mulai dari baris 0 sampai 

baris 99 pada kolom 1 sampai semua bit tersebut masuk ke dalam bit 

gambar. Jumlah bit label gambar adalah 224 dan kurang dari total bit LSB 
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tiap kolom, maka posisi terakhir penyisipan bit label gambar dapat dilihat 

pada uraian berikut ini : 

Kolom Terakhir = (224 dibagi 300) + 1 = 1 à sisa 224 

Baris Terakhir = 224 dibagi 3 = 74 à sisa 2 

Informasi warna dan posisi baris terakhir dapat dilihat pada table 4.3 

berikut : 

Tabel 4.3 Warna dan Posisi Baris Terakhir 

Warna Sisa Pembagian Posisi Baris Terakhir 

R (Red) 1 i 

G (Green) 2 i 

B (Blue) 0 i - 1 

Keterangan : i adalah hasil pembagian baris terakhir 

 

Dari uraian diatas memperlihatkan posisi penyisipan terakhir label gambar 

terletak pada kolom 1 dan baris 74, sehingga koordinat gambar adalah 

(1,74). Sisa pembagian kolom terakhir digunakan untuk mendapatkan 

posisi baris terakhir. Dari uraian tersebut terlihat bahwa bit label gambar 

dapat mengisi piksel gambar baris 0 sampai baris 74 dengan komposisi 

warna terakhir yang disisipkan adalah komponen warna G (Green), karena 

sisa pembagiannya 2.  

 

Setelah label gambar selesai disisipkan, proses berikutnya adalah 

menyisipkan bit info baris dan info kolom sebagai informasi saat 

dilakukan ekstraksi.  
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c) Penyisipan Info Baris 

Koordinat label gambar terletak pada kolom 1 dan baris 0 sampai baris 74 

sehingga info barisnya adalah 74. Info baris ini direpresentasikan oleh 

bilangan word (2 byte) sehingga ukuran maksimum gambar mencapai 

65.536 × 65.536 piksel (2 byte = 16 bit à 2 
16

 = 65.536). Info baris ini 

terlihat sebagai berikut : 

0000000001001010  

(Total = 16 bit Info Baris) 

Bilangan biner tersebut kemudian disisipkan setelah informasi bit tanda 

gambar pada kolom 0 dan baris 8 sampai baris 15. Posisi ini 

direpresentasikan dalam bentuk koordinat sebagai berikut : 

(0,8)  (0,9)  (0,10)  (0,11)  (0,12)  (0,13)  (0,14)  (0,15) 

 

Berikut ini adalah bilangan biner penyusun gambar pada piksel gambar 

baris 8 sampai baris 15 : 

Piksel baris   8 : 10100111 11000010 01111011 

Piksel baris   9 : 10101000 11000010 01111011 

Piksel baris 10 : 10101000 11000010 01111011  

Piksel baris 11 : 10101000 11000010 01111011  

Piksel baris 12 : 10101010 11000001 01111011  

Piksel baris 13 : 10101011 11000010 01111100  

Piksel baris 14 : 10101011 11000010 01111100  

Piksel baris 15 : 10101100 11000001 01111100 

 

Bilangan biner di atas menunjukkan komposisi intensitas gambar pada 

piksel baris 8 sampai baris 15 sebelum info baris disisipkan. Proses 

penyisipan info baris ini hanya diletakkan pada posisi Red dan Green saja. 

Berikut ini adalah bilangan biner penyusun gambar setelah disisipkan : 
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Piksel baris   8 : 10100110 11000010 01111011  

Piksel baris   9 : 10101000 11000010 01111011  

Piksel baris 10 : 10101000 11000010 01111011  

Piksel baris 11 : 10101000 11000010 01111011  

Piksel baris 12 : 10101010 11000001 01111011  

Piksel baris 13 : 10101010 11000010 01111100  

Piksel baris 14 : 10101011 11000010 01111100  

Piksel baris 15 : 10101101 11000000 01111100 

Bit-bit yang mengalami perubahan ditunjukkan oleh bit yang berwarna 

merah. 

 

d) Penyisipan Info Kolom 

Seperti pada proses penyisipan info baris, penyisipan info kolom hampir 

sama dengan penyisipan info baris. Dalam contoh sebelumnya info kolom 

bernilai 1. Info kolom ini juga dinyatakan sebagai bilangan word 

berukuran 2 byte. Bilangan biner info kolom ini kemudian disisipkan 

setelah bit info baris yaitu pada baris 16 sampai baris 23. Posisi ini 

direpresentasikan dalam bentuk koordinat sebagai berikut : 

(0,16)  (0,17)  (0,18)  (0,19)  (0,20)  (0,21)  (0,22)  (0,23) 

 

Posisi penyisipan info kolom ini juga sama dengan penyisipan info baris 

yaitu diletakkan pada posisi Red dan Green saja.  

 

e) Penyisipan Tanda Aman 

String penanda yang digunakan sebagai tanda aman adalah rangkaian 2 

karakter “$%”. Tanda aman digunakan sebagai petunjuk keberadaan kunci 

keamanan pada gambar. Karakter tersebut disisipkan pada 16 piksel 
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gambar pada baris 8 sampai baris 23 yang berada pada kolom 0. Posisi 

tanda aman ini direpresentasikan dalam bentuk koordinat sebagai berikut  : 

(0,8)  (0,9)  (0,10)  (0,11)  (0,12)  (0,13)  (0,14)  (0,15)  (0,16)  (0,17)  

(0,18)  (0,19)  (0,20)  (0,21)  (0,22)  (0,23)  

 

Sebelum disisipkan pada piksel gambar baris 8 sampai baris 23, string 

penanda yang terdiri 2 karakter yaitu “$%” dikonversi ke dalam bilangan 

biner dengan konsep ASCII (American Standard Code for Information 

Interchange). 

 

Tabel 4.4 Nilai ASCII Tanda Aman 

Karakter Keterangan Desimal Biner 

$ Dollar Sign 36 00100100 

% Percent Sign 37 00100101 

 

Biner dari string tanda aman disusun menjadi sebagai berikut : 

0010010000100101  

(Total = 16 bit Tanda Aman)  

 

Bilangan biner tersebut kemudian disisipkan pada setiap bit LSB piksel 

gambar baris 8 sampai baris 23 pada posisi Blue. Bilangan biner di bawah 

ini menunjukkan komposisi intensitas gambar pada piksel gambar baris 8 

sampai baris 23 pada saat sesudah gambar disisipkan info baris dan info 

kolom (ditunjukkan oleh warna biru muda).  
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Piksel baris   8 : 10100110 11000010 01111011 

Piksel baris   9 : 10101000 11000010 01111011 

Piksel baris 10 : 10101000 11000010 01111011 

Piksel baris 11 : 10101000 11000010 01111011 

Piksel baris 12 : 10101010 11000001 01111011 

Piksel baris 13 : 10101010 11000010 01111100 

Piksel baris 14 : 10101011 11000010 01111100 

Piksel baris 15 : 10101101 11000000 01111100 

Piksel baris 16 : 10101100 11000000 01111100 

Piksel baris 17 : 10101100 11000000 01111100 

Piksel baris 18 : 10101100 11000000 01111100 

Piksel baris 19 : 10101100 11000000 01111100 

Piksel baris 20 : 10101100 11000000 01111110 

Piksel baris 21 : 10101100 11000000 01111110 

Piksel baris 22 : 10101100 11000000 01111100 

Piksel baris 23 : 10101100 11000011 01111101 

 

Bilangan biner tersebut kemudian akan diubah setiap bit LSBnya pada 

komposisi Blue saja dengan bilangan biner dari string tanda aman yaitu 

0010010000100101 menjadi sebagai berikut : 

Piksel baris   8 : 10100110 11000010 01111010  

Piksel baris   9 : 10101000 11000010 01111010  

Piksel baris 10 : 10101000 11000010 01111011  

Piksel baris 11 : 10101000 11000010 01111010  

Piksel baris 12 : 10101010 11000001 01111010  

Piksel baris 13 : 10101010 11000010 01111101  

Piksel baris 14 : 10101011 11000010 01111100  

Piksel baris 15 : 10101101 11000000 01111100 

Piksel baris 16 : 10101100 11000000 01111100  

Piksel baris 17 : 10101100 11000000 01111100  

Piksel baris 18 : 10101100 11000000 01111101  

Piksel baris 19 : 10101100 11000000 01111100  
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Piksel baris 20 : 10101100 11000000 01111110  

Piksel baris 21 : 10101100 11000000 01111111  

Piksel baris 22 : 10101100 11000000 01111100  

Piksel baris 23 : 10101100 11000011 01111101 

 

Piksel gambar tersebut memperlihatkan bahwa 7 byte (ditunjukkan oleh 

warna merah tebal) mengalami perubahan dari komposisi sebelumnya.  

 

4.4.1.2 Proses Ekstraksi 

Proses ekstraksi adalah proses untuk mendapatkan label digital yang telah 

disisipkan pada gambar. Sub proses lain yang terjadi pada saat ekstraksi adalah 

sebagai berikut : 

a) Ambil Info Baris 

Info baris diambil dari data bit-bit LSB pada baris 8 sampai baris 15 pada 

komposisi warna Red dan Green saja. Data bit-bit tersebut kemudian 

disusun dan didapatkan sebagai berikut : 

0000000001001010  

(Total = 16 bit Info Baris) 

 

Bilangan biner tersebut yang kemudian dikonversi kebilangan desimal. 

Dalam contoh diatas, bit-bit tersebut adalah bilangan desimal 74. Bilangan 

ini nantinya digunakan untuk batas looping baris terakhir pada saat proses 

ambil label gambar. 

 

b) Ambil Info Kolom 

Proses pengambilan info kolom sama dengan proses pengambilan info 

baris. Pada langkah ini dilakukan pengambilan data bit-bit LSB pada baris 
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16 sampai baris 23 dan kolom 0 pada komposisi warna Red dan Green 

saja. Bit-bit tersebut kemudian disusun dan didapatkan sebagai berikut : 

0000000000000001  

(Total = 16 bit Info Kolom) 

 

Setelah dikonversi ke bilangan desimal, didapatkan bilangan desimal 1. 

Bilangan ini berfungsi sebagai batas looping kolom terakhir pada saat 

proses ambil label gambar. 

 

c) Ambil Label Gambar 

Label gambar diambil dari data bit-bit LSB pada semua komposisi warna 

(Red, Green, dan Blue). Proses pengambilan dilakukan mulai kolom 1 

baris 0 dan berakhir pada posisi piksel sesuai info baris dan info kolom 

yaitu koordinat (1,74). Bit-bit LSB tersebut kemudian dirangkai menjadi 

satu kesatuan sebagai berikut : 

010001110101100001101111011100010101000001001101010001000110

000101100011011011010011010001110001011100010111010101100010

010100100111100101111000010100110100100001000110010000100100

10000110011001000110010101110101010100111101 

(Total = 224 bit Label Gambar)  

 

Susuanan bit-bit bilangan biner tersebut dikonversi ke dalam bentuk 

karakter dengan konsep ASCII (American Standard Code for Information 

Interchange). Konversi dilakukan dengan memisahkan bilangan biner 

tersebut tiap kelipatan 8 bit (224 dibagi 8 = 28), sehingga didapatkan 

sebagai berikut : 
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Label gambar : GXoqPMDacm4qqubRyxSHFBHfFWU=  

(Total = 28 karakter) 

 

Untuk mengekstrak label digital dari label gambar, sebelumnya pengguna 

diminta untuk memasukkan kunci keamanan. Kunci yang dimasukkan 

tersebut bersifat case sensitive (huruf kapital dan huruf kecil dianggap 

berbeda) dan dipakai untuk melakukan dekripsi terhadap label gambar.  

 

Misalnya dengan memasukkan kunci yang salah yaitu “ilkom”, 

selanjutnya label gambar tidak berhasil didekripsi. Jika label gambar tetap 

ingin dimunculkan, sistem akan menampilkan karakter yang belum 

terdekripsi tersebut. Dengan memasukkan kunci yang benar yaitu 

“iLKoM”, label gambar tersebut didekripsi menggunakan algoritma 

kriptografi DES dan fungsi hash MD5. Dalam contoh di atas dekripsinya 

adalah sebagai berikut : 

Label gambar : iLKoM|Ryan  

 (Total = 10 karakter) 

 

Untuk mendapatkan label digital dari gambar, label gambar dipotong 

terlebih dahulu pada tanda pemisah “|” dan mengambil bagian sebelah 

kanan tanda pemisah. Dari contoh ini, didapat label digital sebagai berikut 

: 

Label Digital : Ryan 

(Total = 4 karakter) 
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4.4.2 Proses Tanpa Menggunakan Kunci 

4.4.2.1 Proses Penyisipan 

Pada proses penyisipan tanpa menggunakan kunci hampir sama dengan proses 

penyisipan menggunakan kunci hanya saja tidak terdapat sub proses penyisipan 

tanda aman. Beberapa sub proses yang terjadi pada proses penyisipan tanpa 

menggunakan kunci adalah sebagai berikut : 

 

a) Penyisipan Tanda Gambar 

Proses penyisipan tanda gambar ini sama dengan proses penyisipan tanda 

gambar menggunakan kunci. Tanda gambar ini digunakan sebagai 

petunjuk keberadaan label digital pada gambar. String penanda yang 

digunakan sebagai tanda gambar sama dengan proses menggunakan kunci 

yaitu berupa rangkaian 3 karakter “@_@”. Karakter tersebut akan 

disisipkan pada 8 piksel gambar pada baris 0 sampai baris 7 yang berada 

pada kolom 0. Koordinat piksel gambar tersebut adalah sebagai berikut : 

(0,0)  (0,1)  (0,2)  (0,3)  (0,4)  (0,5)  (0,6)  (0,7) 

 

b) Penyisipan Label Digital 

Proses ini juga mirip dengan penyisipan label gambar menggunakan kunci. 

Hanya saja dalam tahapan proses ini label digital tidak dilakukan enkripsi. 

Pengguna diminta memasukkan label digital tanpa memasukan kunci 

setelah gambar diinputkan. Misalnya input yang dientry adalah : 

Label digital : Ryan 

(Total = 4 karakter) 
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Tabel 4.5 Nilai ASCII Label Digital 

Karakter Desimal Biner 

R 82 01010010 

y 121 01111001 

a 97 01100001 

n 110 01101110 

 

Label digital tersebut kemudian dikonversi kedalam bilangan biner dengan 

konsep ASCII (American Standard Code for Information Interchange) dan 

disusun menjadi : 

01010010011110010110000101101110  

(Total = 32 bit Label Digital) 

 

Total bit LSB  tiap kolom sama dengan proses menggunakan kunci yaitu 

300. Karena jumlah bit label gambar adalah 32 dan kurang dari total bit 

LSB tiap kolom yaitu 300, maka label gambar cukup disisipkan pada 

kolom 1.  

 

Setelah label digital selesai disisipkan, proses berikutnya adalah 

menyisipkan bit info baris dan info kolom sebagai informasi saat 

dilakukan ekstraksi nantinya. Terdapat 32 bit label gambar yang disisipkan 

mulai kolom 1 sampai semua bit tersebut masuk ke dalam bit gambar, 

sehingga posisi koordinat terakhir penyisipan label gambar dapat dilihat 

pada uraian berikut : 

Kolom Terakhir : (32 dibagi 300) + 1 = 1 à sisa 32 

Baris Terakhir : 32 dibagi 3 = 10 à sisa 2 
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Dari uraian diatas terlihat bahwa bit label gambar dapat mengisi piksel 

gambar pada baris 0 sampai baris 10 dengan komposisi warna terakhir 

yang disisipkan adalah komponen warna G (Green), hal tersebut merujuk 

pada tabel sebelumnya yaitu table 4.3. 

 

c) Penyisipan Info Baris 

Proses penyisipan info baris ini mirip dengan proses penyisipan 

menggunakan kunci yaitu direpresentasikan oleh bilangan word (2 byte). 

Info baris yang didapatkan sebelumnya adalah bilangan desimal 10 

sehingga koordinat label digital terletak pada kolom 1 dari baris 0 sampai 

baris 10. Bilangan biner info baris ini disisipkan pada posisi setelah 

informasi tanda gambar yaitu pada baris 8 sampai baris 15 kolom 0. Info 

baris ini hanya disisipkan pada piksel gambar dengan komposisi Red dan 

Blue saja. 

 

d) Penyisipan Info Kolom 

Sama seperti proses penyisipan info baris, penyisipan info kolom juga 

dinyatakan sebagai bilangan word berukuran 2 byte. Dari formula 

perhitungan penyisisipan label digital telah didapatkan bahwa info 

kolomnya adalah bilangan desimal 1. Bilangan desimal tersebut kemudian 

dikonversi ke dalam bilangan biner dan disisipkan pada piksel gambar 

baris 16 sampai baris 23 yang terletak pada kolom 0 hanya pada komposisi 

Red dan Blue saja.  
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4.4.2.2 Proses Ekstraksi 

Proses ekstraksi digunakan untuk mendapatkan label digital yang disisipkan pada 

gambar. Proses ini juga sama dengan proses ekstraksi menggunakan kunci. 

Beberapa sub proses tersebut adalah sebagai berikut : 

 

a) Ambil Info Baris 

Proses ini dilakukan pengambilan bit-bit LSB pada baris 8 sampai baris 15 

dan kolom 0 pada komposisi warna Red dan Green saja. Data bit-bit 

tersebut kemudian disusun dan dikonversi ke dalam bilangan desimal 

sehingga didapatkan bilangan 10. Bilangan ini digunakan untuk batas 

looping baris terakhir pada saat proses ambil label digital. 

 

b) Ambil Info Kolom 

Proses ini juga mirip dengan proses ambil baris hanya saja pengambilan 

bit-bit LSB dilakukan pada baris 16 sampai baris 23  dan kolom 0 pada 

komposisi warna Red dan Green saja. Bit-bit LSB tersebut juga disusun 

dan dikonversi ke dalam bilangan desimal sehingga didapatkan bilangan 

desimal 1. Bilangan desimal tersebut nantinya digunakan untuk batas 

looping kolom terakhir pada saat proses ambil label digital. 

 

c) Ambil Label Digital 

Proses ini hampir sama dengan proses ambil label gambar menggunakan 

kunci hanya saja label digital nantinya tidak didekripsi. Label digital 

diambil dari data bit-bit LSB pada semua komposisi warna (Red, Green, 
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dan Blue) mulai kolom 1 baris 0 dan berakhir pada posisi piksel info baris 

dan info kolom yaitu koordinat (1,10). Bit-bit LSB tersebut kemudian 

disusun dan didapatkan sebagai berikut : 

01010010011110010110000101101110  

(Total = 32 bit Label Gambar) 

 

Bilangan biner tersebut kemudian dikonversi ke dalam bentuk karakter 

dengan konsep ASCII (American Standard Code for Information 

Interchange). Konversi dilakukan dengan memisahkan bilangan biner 

tersebut tiap kelipatan 8 bit (32 dibagi 8 = 4), sehingga didapatkan sebagai 

berikut : 

Label Digital : Ryan  

(Total = 4 karakter) 


