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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Analisis dan perancangan sistem adalah proses awal yang harus dilaksanakan 

untuk menemukan permasalahan yang sedang dihadapi. Tahap ini sangat penting 

karena proses analisis dan perancangan yang kurang akurat akan menyebabkan hasil 

dari suatu pengembangan perangkat lunak yang akan tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Oleh karena itu proses ini harus dilakukan dengan baik agar hasil dari 

pembuatan perangkat lunak dapat bekerja dengan baik. 

Dalam perancangan dan pembuatan aplikasi ini dibutuhkan perangkat lunak, 

diantaranya adalah:  

 Linux Ubuntu 14.04 LTS : Sistem operasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Linux Ubuntu 14.04 LTS. 

Untuk mendapatkan gambaran aplikasi steganografi yang akan dibuat, penulis 

menggunakan functional modelling agar memudahkan proses perancangan dan 

pengembangan aplikasi. Proses dan data model akan dimodelkan dengan menggunakan 

use case diagram  yang akan memperlihatkan hubungan-hubungan yang terjadi antara 

pengguna sistem dengan use case dalam sistem. Activity diagram digunakan untuk 

memodelkan event-event yang terjadi didalam suatu use case. 

 

3.1 Perancangan Sistem 

3.1.1 Topologi 

 

Gambar 3. 1 Topologi 
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Dari Gambar 3.1 di atas, komputer pengirim melakukan koneksi ke router melalui 

wifi dan akan mendapatkan IP 192.168.1.11. Dan komputer penerima juga melakukan 

koneksi melalui wifi dan mendapatkan IP 192.168.1.10 . Sehingga komputer pengirim 

dapat terhubung dengan komputer penerima. Dan IP 192.168.1.10 digunakan sebagai 

alamat tujuan dari pengiriman file dengan menggunakan protocol SCTP. 

 

3.1.2 Use Case Diagram 

Use case diagram untuk steganografi dapat dilihat pada gambar 3.1. Dari diagram 

tersebut user dapat mengakses penyisipan file (embed), pengambilan file (extract), 

mengirim file (send) dan menerima file (receive). 

 

 

Gambar 3. 2 Use Case Steganografi 

 

3.1.3 Activity Diagram 

 

3.1.3.1 Activity Diagram Penyisipan Data (Embedding) 

Dari use case diagram yang sudah dibuat, dapat dikembangkan menjadi activity 

diagram. Berikut ini adalah aktivitas yang dilakukan dalam penyisipan data, yaitu 
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menyisipkan hidden file ke dalam proses pengiriman cover file sesuai dengan key file 

yang digunakan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menerima inputan yang 

berupa nama file dari cover file dan selanjutnya adalah menerima inputan yang berupa 

nama file dari hidden file kemudian meneria inputan yang berupa nama file dari key 

file. Lalu, pada saat proses embedding, cover file dan hidden file diubah menjadi hexa 

dan hexa tersebut dikirim sesuai dari data dari key file. 

 

Gambar 3. 3 Activity Diagram Embedding 

 

3.1.3.2 Activity Diagram Ekstraksi Data (Extracting) 

Pada activity diagram ini yang dilakukan adalah mengambil hidden file atau file 

rahasia yang terdapat pada saat pengiriman cover file sesuai dengan key yang 

digunakan. Hal yang pertama dilakukan adalah menerima inputan nama file dari key 
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file. Dan kemudian hexa dari cover file diterima dan pada saat proses penerimaan dari 

cover file tersebut dilihat stream yang digunakan, lalu akan disesuaikan dengan isi dari 

key file. Dan proses selanjutnya adalah membuat cover file dari hexa yang diterima 

serta membuat hidden file berdasarkan nomor dari stream yang diterima dari proses 

penerimaan cover file. Jika proses pembuatan cover file dan hidden file telah selesai 

maka proses dari penerimaan data akan selesai. 

 

Gambar 3. 4 Activity Diagram Extracting 

 

3.1.4 Proses Pengiriman Cover File dan Hidden File 

Pada proses pengiriman file, Cover File dan Hidden File diubah menjadi hexa. 

Dan hexa dari cover file dikirim menggunakan stream yang disesuaikan dengan 

stream yang akan membentuk hidden file. Misalkan, berdasarkan dari Tabel 4.1, 
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hexa dari hidden file adalah “a” maka stream yang digunakan adalah 1 dan 11 dan 

hexa dari cover file adalah “1b”, maka pada saat mengirim hexa cover file “1” 

menggunakan stream 1 dan mengirim hexa cover file “b” akan menggunakan 

stream 11. Proses ini berulang sampai hexa dari cover file terkirim semua. Jika hexa 

dari hidden file telah diproses semuanya dan hexa dari cover file masih ada, maka 

hexa dari cover file akan dikirim dengan menggunakan stream-stream yang acak 

dan tidak sama dengan strea yang digunakan pada Tabel 4.1 . 

3.1.5 Proses Penerimaan Cover File dan Hidden File 

 Pada proses penerimaan file. Hexa yang diterima ditampung kemudian 

stream yang digunakan pada saat penerimaan hexa disesuaikan dengan Tabel 4.1. 

Misalkan, hexa yang diterima adalah “1” yang menggunakan stream 1 dan 

kemudian hexa yang diterima adalah “b” yang menggunakan stream 11. Maka 

hexa “1b” akan membentuk cover file dan stream 1 dan 11 akan membentuk hexa 

“a” yang akan digunakan untuk membentuk hidden file. Proses ini akan berulang 

sampai hexa dari cover file telah diterima semua. 

 


