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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pokok bahasan pada bab ini akan dibagi menjadi 3 tahap perancangan. 

Tahap perancangan pertama membahas tentang analisis. Tahap perancangan 

kedua membahas tentang alur sistem. Tahap perancangan ketiga membahas 

tentang perangkat lunak, meliputi perangkat lunak yang dibutuhkan pada 

komputer yang di gunakan untuk membuat sistem serta perangkat lunak 

pendukung lainnya. 

3.1 Analisis 

3.1.1 Analisis Masalah 

Pada sub bab ini terdapat beberapa masalah yang perlu di analisis, yaitu 

bagaimana cara mengimplementasikan Aplikasi Enkripsi Citra Berdasarkan 

Operasi Rotasi yang di bangun dengan bahasa pemprograman Python dan 

bagaimana cara melakukan pengujian pada Aplikasi Enkripsi tersebut.  

Permasalahan yang muncul ketika ingin melindungi kerahasiaan, keutuhan 

dan keaslian gambar memang perlu di perhatikan, hal ini di karenakan 

kerahasiaan suatu informasi sangatlah penting dan bersifat pribadi, file citra 

digital terkadang merupakan suatu asset berharga. citra dapat menjadi hal yang 

penting apabila gambar tersebut memiliki informasi yang berharga, misalkan saja 

suatu hasil pesanan desain yang masih tahap pengembangan yang perlu 

ditunjukan kepada calon pembeli, ataupun foto pribadi yang hanya di tujukan 

kepada orang yang bersangkutan. Citra yang bersifat privat atau citra yang 

mengandung informasi rahasia perlu dilindungi dari pengakasesan oleh pihak-

pihak yang yang tidak memiliki otoritas. 

3.1.2 Analisis Pemecahan Masalah 

Untuk melakukan implementasi aplikasi enkripsi citra berdasarkan operasi 

rotasi yang pertama kali harus dilakukan adalah mencari algoritma rotasi enkripsi 

dan dekripsi yang dapat di gunakan untuk citra yang lebih aman. Algoritma 

tersebut adalah kunci untuk enkripsi dan dekripsi pada aplikasi ini. Setelah 

algoritma sudah ditemukan selanjutnya adalah mencari citra yang dapat dienkripsi 

dan didekripsi, dan mencari pixel serta perputaran rotasi. 
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Karena kunci utama dalam aplikasi ini adalah algoritma, pixel dan 

perputaran rotasi untuk pengamanan data yang di simpan pada citra. 

3.2 Alur Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Alur Sistem Enkripsi 

 

Gambar 3.1 Alur proses enkripsi yakni dengan menginputan citra, dengan 

menginputkan nama file dan ektensi file dalam aplikasi enkripsi, dengan ukuran 

pixel minimal 40x40 dan maksimal 2000x2000. Dengan citra yang sudah 

diinputkan, citra akan dicek ukuran pixelnya. Ketika ukuran pixel tidak dapat 

Y 

 

T 

 

Mulai 

Menginputkan citra dengan cara 
menulis nama file dan ektensi filenya 

Pengecekan ukuran 
citra, 

Apakah dapat 
diproses oleh 

algoritma rotasi 

Proses mengubah ukuran citra, agar 
dapat diproses oleh algoritma rotasi 

Proses penginputan key yang 
digunakan untuk menentukan derajat 
rotasi pada citra yang akan dienkripsi 

Menuliskan nama file enkripsi dengan 
cara menuliskan nama file beserta 

ektensi filenya 

Selesai  



15 
 

dibagi oleh modulus 8, citra akan melalui proses normalisasi. Proses normalisasi 

adalah proses resize citra agar bisa diproses oleh algoritma rotasi agar dapat 

dimodulus 8. Dengan ukuran yang sudah dinormalisasi, citra akan dirotasi dengan 

key yang akan diinputkan. Dimana pada proses ini pengimputan key 

menggunakan 7 digit angka, huruf, maupun simbol.  

Dengan inputan setiap digit pada key yang sudah ditetapkan perwakilan 

berapa derajat rotasi pada setiap pixelnya. Beberapa pixel yang berada dalam citra 

akan berotasi sesuai dengan ketetapan nilainya sesuai dengan inputan key, 

membuat citra akan teracak dengan berbagai variasi putaran. Tahap akhir dalam 

proses enkripsi yakni pemberian nama pada citra hasil enkripsi dengan 

menuliskan nama file dan ektensi file sehingga keluaran citra hasil enkripsi dapat 

dilihat hasilnya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Alur Sistem Dekripsi 
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Gambar 3.2 Alur proses dekripsi yakni dengan menginputan citra, dengan 

menginputkan nama file dan ektensi file dalam aplikasi dekripsi, Citra akan 

dirotasi sesuai key yang diinputkan. Dimana pada proses ini key mengguakan 7 

digit angka, huruf, maupun simbol. 

Dengan inputan setiap digit pada key yang sudah ditetapkan perwakilan 

berapa derajatnya. Beberapa pixel yang berada dalam citra akan berotasi sesuai 

dengan ketetapan nilainya sesuai dengan inputan key, membuat citra yang 

awalnya teracak menjadi citra awal. Setelah proses rotasi selesai, citra hasil 

dekripsi inilah yang disebut dengan plaintext. 

Berbeda dengan proses enkripsi, proses deskripsi berkebalikan proses 

enkripsi. Artiannya, secara proses menginputan citra sama dengan proses enkripsi 

namun pada proses perotasian pixelnya berbeda. 

 

3.3 Perancangan Algoritma Rotasi 

3.3.1 Key 

Key dari aplikasi ini adalah sebuah inputan pada keyboard, key tersebut 

adalah kunci perputaran derajat pada pixel citra. Key sendiri terdiri dari huruf, 

angka, dan simbol yang hanya ada pada keyboard. 

3.3.2 Enkripsi 

Enkripsi dari aplikasi ini yakni proses mengamankan suatu informasi yang 

berupa citra dengan membuat informasi tersebut sulit dibaca. Dalam perumusan 

matematikanya, konsep rotasi dalam persamaan matematika pada pusat rotasi citra 

oleh titik        . Titik (   ) merupakan poin pada area didalam citra. Persamaan 

untuk mengukur rasio jarak pada citra diwakili dalam persamaan (2.1). Sehingga 

proses perotasian dan  penginisialisasian variabel menggunakan persamaan 

matematika (2.2) dan (2.3). 

Teknik operasi rotasi dengan perotasian persegi dapat menggunakan 

persamaan matematika (2.4) dan (2.5) yang termodifikasi. Karena variabel r tidak 

digunakan karena menggunakan perpotongan sumbu titik         dan variabel 

        dengan menggunakan konsep batasan radius image yang membentuk 

range berbentuk persegi sehingga berbeda dengan persamaan matematika (2.4) 

dan (2.5). Persamaan dalam penjelasan diatas sebagai berikut : 
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                      (3.1) 

 

  
 

  = Citra yang sudah dirotasi 

  = Citra yang dirotasi 

   = Citra yang belum di lakukan proses rotasi 

   = Index pixel X yang nantinya dirotasi 

   = Index pixel Y yang nantinya dirotasi 

   = Index pixel X selanjutnya yang nantinya dirotasi 

   = Index pixel Y selanjutnya yang nantinya dirotasi 

  = Derajat rotasi, yang mengatur berapa derajat perputaran citra  

Alur proses aplikasi enskripsi yakni dengan menginputan citra (image), 

dengan menginputkan nama file dan ektensi file dalam aplikasi enksripsi. Dengan 

citra yang sudah diinputkan, citra akan melalui proses normalisasi. Proses 

normalisasi adalah proses resize citra agar bisa diproses oleh algoritma rotasi. 

Citra yang sudah dinormalisasi akan mengalami proses pembagian ukuran pixel. 

Dengan ukuran yang sudah ditemukan oleh aplikasi akan dirotasi sesuai key yang 

diinputkan. Dimana pada proses ini batasan masalah key mengguakan 7 digit 

angka, huruf, maupun simbol.  

Dengan inputan setiap digit pada key yang sudah ditetapkan perwakilan 

berapa derajat rotasi pada setiap pixelnya. Beberapa pixel yang berada dalam citra 

akan berotasi sesuai dengan ketetapan nilainya sesuai dengan inputan key, 

membuat citra akan teracak dengan berbagai variasi putaran. Dalam penilitian ini, 

pixel menggunakan bangun persegi sehingga membuat dalam satu citra memiliki 

beberapa pixel dengan varian perputaran yang berbeda sesuai dengan bobot 

inputan key yang dimasukkan. Setalah proses rotasi selesai, citra hasil enskripsi 

inilah yang disebut dengan chipertext. 

Pada penelitian ini sistem kerja proses enkripsi dapat dijelaskan dalam 

contoh sebagai berikut :  

Dalam contoh ini inputan key dimisalkan “qwertyu” dimana ketetapan 

nilai inputan key ditentukan berdasarkan nilai ASCII yang dimodulus. Pada 

penelitian ini menggunakan bangun persegi dimana hanya memiliki 3 sudut agar 

dapat menghasilkan hasil enkripsi yang baik. Nilai dari 3 sudut tersebut adalah 
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90,180,270 derajat, sehigga cara mencari derajat tersebut dengan menggunakan 

key yang di ambil nilai ASCIInya lalu di modulus 3. Pada variabel q,w,e,t sebesar 

270 sedangkan untuk r dan u bernilai 90 dan y sebesar 180.  

1. Persamaan matematika untuk proses tahap pertama yakni : 
  
                        (3.2) 

  
                          (3.3) 

  
                          (3.4) 

  
                           (3.5) 

Dalam persamaan matematika diatas menggunakan rumus (3.1) dengan konsep 

tahap satu menggunakan poros X dan Y sehingga mengalami perpotongan 

sehingga menghasilkan empat persegi. Setiap persegi diwakili oleh rumus (3.2) 

sampai (3.5). Perbedaan varibel             dalam rumus dikarenakan pemetaan 

dalam perpotongan poros yang menghasilkan empat persegi yang titik variabelnya 

tidak sama. Kemudian untuk derajat rotasi (   setiap key mengandung derajat 

rotasi yang berbeda dalam contoh variabel rotasi sebesar (90,180,270).Dalam 

contoh ini, rumus (3.2) menggunkan nilai variabel “q”, sedangkan rumus (3.3) 

menggukan nilai variabel “w”, rumus (3.4) dan rumus (3.5) menggunkan variabel 

“e” dan “r”. Dapat diilustrasikan seperti Gambar 3.3. 

 

 
Gambar 3.3 Ilustrasi Enkripsi Tahap pertama 

 
Detail penjelasan dapat diilustrasikan dalam Gambar 3.4(a) sampai Gambar 

3.4(f).   
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(a) Citra Awal   (b) Enkripsi tahap 1-1 

      
(c) Enkripsi tahap 1-2 (d) Enkripsi tahap 1-3 

     
(e) Enkripsi tahap 1-4  (f) hasil enkripsi tahap 1 

Gambar 3.4 (a) sampai (f) Enkripsi tahap 1 

 

2. Persamaan matematika untuk proses tahap kedua yakni : 

   
                        (3.6) 

   
                          (3.7) 

   
                          (3.8) 

   
                         (3.9) 

   
                           (3.10) 
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                            (3.11) 

  
                           (3.12) 

  
                          (3.13) 

  
                            (3.14) 

  
                            (3.15) 

  
                           (3.16)  

  
                           (3.17) 

  
                            (3.18) 

  
                           (3.19) 

 

Kemudian tahap kedua citra hasil proses tahap pertama mengalami 

perotasian pixel sebanyak 14 persegi, dimana perincian rumus pada (3.6) sampai 

(3.19). Dengan rasio pixel lebih kecil dari pada tahap pertama sehingga citra 

semakin sulit dibaca. Pada tahap kedua ini mengalami rotasi, sesusai dengan 

jumlah inputan key ( ). Kemudian citra yang sudah mengalami tahap kedua akan  

dirotasi sesuai degan input tujuh digit key yang sudah dimasukan di awal program 

enkripsi. Pada tahap satu dijelaskan bahwa 4 variabel awal dari total 7 inputan 

dijadikan sebagai parameter perputaran atau rotasi dari persamaan matematika 

tahap satu. Pada tahap ini menggunakan 7 digit atau semua digit inputan variabel 

sebagai identitas perotasian dari 14 persegi pada tahap dua. Ilustrasi pada konsep 

pemetaan 7 digit variabel pada 14 perotasian persegi ditunjukkan pada 

Gambar3.5. 

 



21 
 

Gambar 3.5 Ilustrasi Enkripsi Tahap kedua 

 

 Sedangkan ilustrasi penerapan proses persamaan matematika pada setiap 

rumus perpotongan persegi dapat ditunjukan pada Gambar 3.6(a) sampai dengan 

Gambar 3.6(p) : 

 
(a) hasil enkripsi tahap 1 (b) Enkripsi tahap 2-1 

      
(c) Enkripsi tahap 2-2 (d) Enkripsi tahap 2-3 

     
(e) Enkripsi tahap 2-4  (f) Enkripsi tahap 2-5 
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(g) Enkripsi tahap 2-6  (h) Enkripsi tahap 2-7 

 

     
(i) Enkripsi tahap 2-8  (j) Enkripsi tahap 2-9 

      
(k) Enkripsi tahap 2-10  (l) Enkripsi tahap 2-11 
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(m) Enkripsi tahap 2-12   (n) Enkripsi tahap 2-13 

 

      
(o) Enkripsi tahap 2-14  (p) Hasil Enkripsi tahap 2                             

Gambar 3.6 (a) sampai (p) Enkripsi tahap 2 

  

3. Persamaan matematika untuk proses tahap ketiga yakni : 

  
                        (3.20) 

  
                          (3.21) 

  
                         (3.22) 

  
                            (3.23) 

Kemudian proses enkripsi berlanjut pada tahap 3, dimana proses 

perpotongan citra sama dengan tahap pertama dengan perpotongan sumbu X dan 

sumbu Y seperti pada ilustrasi Gambar 3.7. Akan tetapi berbeda prinsip 

rotasinya, karena input key pada tahap ketiga meggunakan tiga digit terakhir dan 

satu digit pertama  (5,6,7,1). Sehingga berbeda dengan tahap satu yang 

menggunakan key empat dari tujuh digit awal.  
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Gambar 3.7 Ilustrasi Enkripsi tahap ketiga 

 

Ilustrasi penerapan persamaan pada tahap 3 dijelaskan pada Gambar 

3.8(a) sampai Gambar 3.8(d) : 

 

 
(a)  Hasil tahap 2 (b) Enkripsi tahap 3-1 

      
(c) Enkripsi tahap 3-2            (d) Enkripsi tahap 3-3 
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(e) Enkripsi tahap 3-4  (f) Hasil tahap 3 

Gambar 3.8 (a) sampai (f) enkripsi tahap 3         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tahap akhir dalam proses enkripsi yakni pemberian nama pada citra hasil 

enkripsi dengan menuliskan nama file dan ektensi file sehingga keluaran citra 

hasil enkripsi dapat dilihat hasilnya.   

Inputan key dalam penelitian ini merupakan kunci dalam  merotasi citra, 

dengan perotasian sesuai dengan rotasi yang berbeda tiap persamaannya. Sudut 

tersebut diacak dan ditanam dalam berbagai digit key yang berupa angka, huruf, 

maupun simbol. 

3.3.3 Dekripsi 

Deskripsi pada aplikasi ini yakni proses suatu kaidah upaya pengolahan 

citra hasil enkripsi agar dapat dibaca secara jelas dan tepat dengan tujuan agar 

dapat dimengerti. 

Alur proses aplikasi dekripsi yakni dengan menginputan citra (image), 

dengan menginputkan nama file dan ektensi file dalam aplikasi dekripsi. Dengan 

citra yang sudah diinputkan, citra akan mengalami proses pembagian ukuran 

pixel. Dengan ukuran yang sudah ditemukan oleh aplikasi akan dirotasi sesuai key 

yang diinputkan. Dimana pada proses ini batasan masalah key mengguakan 7 digit 

angka, huruf, maupun simbol. 

Dengan inputan setiap digit pada key yang sudah ditetapkan perwakilan 

berapa derajat rotasi pada setiap pixelnya. Beberapa pixel yang berada dalam citra 

akan berotasi sesuai dengan ketetapan nilainya sesuai dengan inputan key, 

membuat citra yang awalnya teracak menjadi citra awal. Setelah proses rotasi 

selesai, citra hasil dekripsi inilah yang disebut dengan plaintext. 
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Berbeda dengan proses enkripsi, proses deskripsi berkebalikan proses 

enkripsi. Artiannya, secara proses menginputan citra sama dengan proses enkripsi 

namun pada proses perotasian pixelnya berbeda.  

Pada penelitian ini sistem kerja proses enkripsi dapat dijelaskan dalam 

contoh sebagai berikut :  

Dalam contoh ini inputan key sama seperti enkripsi yaitu “qwertyu” dimana 

ketetapan nilai q,w,e,t juga sama seperti proses enkripsi. 

1. Persamaan matematika untuk proses tahap pertama yakni : 

  
                         (3.25) 

  
                           (3.26) 

  
                           (3.27) 

  
                             (3.28) 

 

Dalam persamaan matematika diatas menggunakan rumus (3.24) dengan konsep 

tahap satu menggunakan poros X dan Y sehingga mengalami perpotongan 

sehingga menghasilkan empat persegi. Setiap persegi diwakili oleh formula rumus 

(3.25) sampai (3.28). Perbedaan varibel            dalam rumus dikarenakan 

pemetaan dalam perpotongan poros yang menghasilkan empat persegi yang titik 

variabelnya tidak sama. Kemudian untuk derajat rotasi (   setiap key 

mengandung derajat rotasi yang berbeda dalam contoh variabel rotasi sebesar 

(90,180,270). Dalam contoh ini, rumus (3.25) menggunkan nilai variabel “t”, 

sedangkan rumus (3.26) menggukan nilai variabel “y”, rumus (3.27) dan rumus 

(3.28) menggunkan variabel “u” dan “q”. Dapat diilustrasikan seperti Gambar 3.9. 

 
Gambar 3.9 Ilustrasi Dekripsi Tahap Pertama 
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Detail penjelasan dapat diilustrasikan dalam Gambar 3.10(a) sampai Gambar 

3.10(f). 

 
(a)  Chiper image (b) Dekripsi tahap 1-1 

      
(c) Dekripsi tahap 1-2          (d) Dekripsi tahap 1-3 

     
(e) Dekripsi tahap 1-4           (f) Hasil tahap 1 

Gambar 3.10 (a) sampai (f) Dekripsi tahap 1 

2. Persamaan matematika untuk proses tahap kedua yakni : 

 

  
                         (3.29) 

  
                            (3.30) 



28 
 

  
                           (3.31) 

  
                          (3.32) 

  
                            (3.33) 

  
                              (3.34) 

  
                            (3.35) 

  
                           (3.36) 

  
                             (3.37) 

  
                             (3.38) 

  
                            (3.39)  

  
                            (3.40) 

  
                             (3.41) 

  
                            (3.42) 

 

Kemudian tahap kedua citra hasil proses tahap pertama mengalami perotasian 

pixel sebanyak 14 persegi, dimana perincian rumus pada (3.29) sampai (3.42). 

Dengan rasio pixel lebih kecil dari pada tahap pertama sehingga citra semakin 

sulit dibaca. Pada tahap kedua ini mengalami rotasi, sesusai dengan nilai inputan 

key ( ). Kemudian citra yang sudah mengalami tahap kedua akan dirotasi sesuai 

degan input tujuh digit key yang sudah dimasukan di awal program enkripsi. Pada 

tahap satu dijelaskan bahwa 3 variabel terakhir dan 1 variabel awal dari total 7 

inputan dijadikan sebagai parameter perputaran atau rotasi dari persamaan 

matematika tahap satu. Pada tahap ini menggunakan 7 digit atau semua digit 

inputan variabel sebagai identitas perotasian dari 14 persegi pada tahap dua. 

Ilustrasi pada konsep pemetaan 7 digit variabel pada 14 perotasian persegi 

ditunjukkan pada Gambar 3.11. 
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Gambar 3.11 Ilustrasi Dekripsi Tahap Kedua 

 

Sedangkan ilustrasi penerapan proses persamaan matematika pada setiap 

rumus perpotongan persegi dapat ditunjukan pada Gambar 3.12(a) sampai 

dengan Gambar 3.12(p): 

 

 
(a) Hasil Dekripsi tahap 1  (b) Dekripsi tahap 2-1 

      
(c) Dekripsi tahap 2-2 (d) Dekripsi tahap 2-3 
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(e) Dekripsi tahap 2-4    (f) Dekripsi tahap 2-5 

 

      
(g) Dekripsi tahap 2-6    (h) Dekripsi tahap 2-7 

     
(i) Dekripsi tahap 2-8  (j) Dekripsi tahap 2-9 
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(k) Dekripsi tahap 2-10 (l) Dekripsi tahap 2-11 

 

     
(m) Dekripsi tahap 2-12 (n) Dekripsi tahap 2-13 

      
(o) Dekripsi tahap 2-14  (p) Hasil Dekripsi tahap 2                             

Gambar 3.12 (a) sampai (p) Dekripsi tahap 2 

3. Persamaan matematika untuk proses tahap ketiga yakni : 

  
                         (3.43) 

  
                           (3.44) 

  
                          (3.45) 

  
                             (3.46) 
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Kemudian proses enkripsi berlanjut pada tahap 3, dimana proses 

perpotongan citra sama dengan tahap pertama dengan perpotongan sumbu X dan 

sumbu Y seperti pada ilustrasi Gambar 3.13. Akan tetapi berbeda dengan 

enkripsi, inputan key yang menjadi identitas untuk dirotasi sama dengan proses 

tahap satu pada enkripsi. Dimana key yang digunakan yakni empat digit awal 

(1,2,3,4) dari tujuh digit yang dimasukan ke proses enkripsi. 

 

 
Gambar 3.13 Ilustrasi Dekripsi Tahap Ketiga 

 

Ilustrasi penerapan persamaan pada tahap 3 dijelaskan pada Gambar 

3.14(a) sampai Gambar 3.14(d) : 

 
(a) Hasil dekripsi tahap 2  (b) Dekripsi tahap 3-1 
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(c) Dekripsi tahap 3-2  (d) Dekripsi tahap 3-3 

     
(e) Dekripsi tahap 3-4  (f) Hasil Dekripsi tahap 3 

Gambar 3.14 (a) sampai (f) Dekripsi tahap 3 

 

Tahap akhir dalam proses dekripsi yakni pemberian nama pada citra hasil 

dekripsi dengan menuliskan nama file dan ektensi file sehingga keluaran citra 

hasil dekripsi dapat dilihat hasilnya. 

3.4 Perancangan Perangkat Lunak (Software) 

Pada sub bab ini akan menjelaskan kebutuhan-kebutuhan perangkat lunak 

yang di butuhkan untuk membangun aplikasi enkripsi berdasarkan operasi rotasi. 

3.4.1 Operating System 

Operating system adalah sebuah program yang bertindak sebagai perantara 

antara pengguna dari komputer dan perangkat keras komputer. 

3.4.2 Python 

Python adalah interpreter berbasis bahasa pemrograman. Interpreter adalah 

program sistem yang berfungsi sebagai kode program penerjemah yang dibuat 

oleh programmer ke dalam bahasa mesin. Interpreter mengeksekusi setiap baris 
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perintah dengan mengikuti logika yang ada. Sehingga kode akan selalu 

dieksekusi, dan akan berhenti jika terjadi kesalahan. 

3.4.3 Python Imaging Library 

Python Imaging Library atau disingkat PIL adalah Library gratis untuk 

bahasa pemprograman python untuk menambahkan dukungan untuk pembukaan, 

memanipulasi, dan menyimpan banyak format file gambar yang berbeda. Library 

ini sendiri tersedia untuk Windows, Mac OS X dan Linux Development 

tampaknya dihentikan dengan yang terakhir repositori PIL datang pada tahun 

2011. Akibatnya, proyek penggantinya disebut Pillow telah bercabang repositori 

PIL dan dapat di gunakan untuk python 3.X.  

Library ini di adopsi sebagai penggantil PIL dalam distribusi Linux 

termasuk Debian dan Ubuntu. The Python Imaging Library (PIL) yakni library 

yang ditambahkan untuk kemampuan pemrosesan gambar ke penerjemah Python. 

Library ini mendukung banyak format file citra, dan menyediakan kemampuan 

pemrosesan gambar dan grafis yang handal. 

The Python Imaging Library (PIL) pada penilitian ini berfungsi sebagai 

input citra ke dalam aplikasi enkripsi dan dekripsi sehingga citra dapat diproses 

lebih lanjut. Kemudian library ini juga berperan dalam proses perotasian citra 

sehingga dapat melakukan proses enkripsi dan dekripsi. 

3.4.4 Python Time Library 

Python Time Library adalah Library yang menyediakan fungsi yang 

berhubungan dengan waktu. Untuk fungsi terkait, lihat juga datetime dan calendar 

modules. Meski modul ini selalu tersedia, tidak semua fungsi yang teredia pada 

semua platform. Sebagian besar fungsi yang di tetapkan dalam panggilan modul 

ini fungsi platform seperti Library C dengan nama yang sama. Library ini 

terkadang membantu untuk berkonsultasi dokumentasi platform, karena semantik 

fungsi-fungsi ini bervariasi antara platform. Library ini menyediakan berbagai 

fungsi yang berhubungan dengan waktu. Pada segi fungsionalitas yakni terkait 

dengan modul kalender.  

Python Time Library digunakan pada aplikasi ini untuk menghitung 

kecepetan waktu proses enkripsi atau dekripsi. 

3.4.5 Python Py2Exe 
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py2exe adalah ekstensi Python yang mengubah Python script (py) ke 

Microsoft Windows executable (exe). Executables ini dapat berjalan pada sistem 

tanpa Python di install. Library ini adalah alat yang paling umum untuk 

melakukannya. py2exe digunakan untuk mendistribusikan resmi BitTorrent client 

(sebelum versi 6.0) dan masih digunakan untuk mendistribusikan SpamBayes 

serta proyek-proyek lainnya. Sejak Mei 2014, ada versi py2exe tersedia untuk 

Python 3. Sebelum itu, py2exe dibuat hanya untuk Python 2, dan itu perlu untuk 

menggunakan alternatif seperti cx_Freeze untuk Python 3 kode. Meskipun 

program ini mengubah file Py ke exe, itu tidak membuatnya berjalan lebih cepat 

sebagai py2exe hanya bundel bytecode Python daripada mengubahnya ke mesin-

kode. Bahkan mungkin berjalan lebih lambat daripada menggunakan interpreter 

Python langsung karena startup overhead.  

Py2exe digunakan pada aplikasi ini yang bertujuan untuk dapat 

menjalankan aplikasi tanpa menggunakan aplikasi python. Sehingga pengguna 

tidak perlu memasang aplikasi phyton untuk menjalankan aplikasi.  

3.5 Kebutuhan Perangkat Keras 

Pada sub bab ini akan menjelaskan kebutuhan-kebutuhan perangkat keras 

yang di butuhkan untuk membangun aplikasi enkripsi berdasarkan operasi rotasi. 

3.5.1 Laptop 

Laptop adalah komputer portable yang mudah dibawa dan dipindah karena 

kecil dan ringan di banding dengan komputer destop biasa. 

Untuk membuat Aplikasi sendiri di butuhkan laptop dengan spesifikasi minimum 

yaitu : 

 Prosessor. Kebutuhan yang harus dipenuhi adalah menggunakan 

Prosessor minimum pentium III. 

 RAM. Kebutuhan yang harus di penuhi adalah menggunakan RAM 

minimal 1Gb. 

 Hardisk. Data yang akan di masukkan ke dalam hardisk adalah data-

data hardware komputer yang sederhana sehingga tidak perlu 

menggunakan hardisk yang besar. Hardisk 50GB sudah cukup. 

 

 


