
3BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis

Pada  bagian  ini  penulis  akan  menganalisis  skema yang  akan  dibangun

berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dicapainya aspek-aspek keamanan pada

gambar hasil enkripsi dari skema yang akan diajukan.

3.1.1 Permutasi Acak menggunakan PRNG

Dapat  dipahami  permutasi  acak  sebagai  sebuah  proses  permutasi  pada

sekumpulan data secara acak.  Dalam konteks yang akan dibahas ini  permutasi

acak yang dilakukan haruslah dapat dikembalikan secara deterministik sehingga

penulis menggunakan  Pseudo-random Number Generator(PRNG) karena fungsi

PRNG ini  merupakan  fungsi  acak  yang  deterministik,  yang  berarti  jika  diberi

masukan seed yang sama maka akan menghasilkan serangkaian angka acak yang

sama.  Dalam  kasus  ini  permutasi  acak  akan  digunakan  oleh  penulis  untuk

melakukan permutasi acak piksel pada gambar menggunakan  seed berupa nilai

hash dari gambar kunci. Fungsi hash yang digunakan oleh penulis adalah fungsi

sha1. Jumlah bit digest pada sha1 juga tidak terlalu panjang sehingga dirasa cocok

untuk menjadi sebuah seed pada PRNG.

3.1.2 Proses Diffusion dan Confusion

Salah  satu  proses  diffusion  yang  digunakan penulis  adalah  sebuah

pendekatan yang digunakan oleh Manish Kumar, dkk[16] yaitu dengan melakukan

proses xor pada masing-masing sel gambar pada gambar asli untuk menghasilkan

persebaran  frekuensi  warna  yang merata  nantinya  pada  gambar  hasil  enkripsi.

Sebuah sel(cell) terdiri dari beberapa piksel dengan ukuran n×n . Nilai n mampu

ditentukan secara empiris. Jika jumlah piksel tidak habis dibagi dengan n x n,

maka  piksel  yang  tersisa  dapat  ditambahkan  nilai  tertentu(padding) sehingga

membentuk sebuah sel dengan ukuran n x n. Namun, pada kasus ini digunakan 1

piksel sebagai satu sel.  Untuk prosesnya diberikan  Cell T adalah sebuah sel di

gambar  dengan  0<T≤JumlahSel .  Jika  Cell T’  merupakan  sel  baru  setelah

proses, maka Cell T’ dapat didapatkan dengan syarat berikut berikut:

Cell T '={Cell T⊕Cell(T−1) if T≠1
Cell T if T=1
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Dengan adanya proses di atas  persebaran frekuensi  warna pada gambar

akan  merata  dan  cukup  mempengaruhi  perubahan  piksel  pada  gambar  hasil

enkripsi. Proses diffusion juga dicapai dengan proses substitusi, dalam skema ini

dilakukan dengan proses xor-ing pada setiap blok piksel pada gambar. 

Conffusion  sendiri  telah dilakukan melalui proses permutasi  acak piksel

dengan  PRNG  menggunakan  checksum gambar  kunci  sebagai  seed-nya.

Dikarenakan fungsi  checksum, perubahan satu bit saja data pada gambar kunci,

secara signifikan, akan mengubah hasil chechksum. Perubahan pada checksum pun

berarti perubahan pada permutasi piksel sehingga ada kaitan yang sangat besar

antara setiap bit gambar kunci dengan gambar hasil enkripsi.

Namun,  proses  confusion dan  diffusion di  atas  belumlah  cukup  untuk

meningkatkan keamanan pada gambar hasil  enkripsi.  Dikarenakan proses pada

pendekatan di atas sebagian besar bergantung pada gambar kunci, proses diffusion

dan confusion akan sangat lemah. Perubahan piksel pada hasil enkripsi tidak akan

signifikan jika perubahan terjadi di sel terakhir dan ini mengakibatkan enkripsi ini

tidak  tahan  terhadap  differential-attack  yang  mencari  pola  perubahan  piksel

gambar hasil enkripsi.  Proses permutasi yang hanya bergantung pada hash dari

gambar  kunci  sebagai  seed PRNG juga  akan  mengakibatkan  gambar  apapun

dengan kunci yang sama akan mengalami proses permutasi yang sama sehingga

bisa dicari pola permutasi pikselnya.

Dari  permasalahan tersebut  penulis  menambahkan pendekatan baru dan

diharapkan mampu meningkatkan keamanan pada hasil enkripsi. Proses diffusion

akan  ditingkatkan  dengan  mengambil  pula  nilai  hash dari  gambar  yang  akan

dienkripsi  untuk  digunakan  sebagai  seed pada  permutasi  gambar  kunci.

Disebabkan  gambar  kunci  juga  dilakukan  permutasi  piksel,  maka  diharapkan

perubahan pada satu satu piksel saja akan mengubah nilai  hash dan mengubah

seluruh hasil enkripsi. Melihat analisis di atas maka proses enkripsi tidak hanya

bergantung  pada  gambar  kunci  saja,  dan  diharapkan  mampu  meningkatkan

kualitas pada proses diffusion dan confusion. 

Terdapat  lagi  sebuah permasalahan baru  karena  hash gambar  asli  tidak

akan mampu didapatkan lagi dari gambar hasil enkripsi dikarenakan nilai  hash
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gambar asli hanya bisa didapatkan dari gambar tersebut. Dari sini dibutuhkan lagi

sebuah cara untuk tetap  hash menjaga nilai gambar asli namun tetap tidak bisa

didapatkan  secara  langsung.  Untuk  itu  dalam  penelitian  ini  diajukan  sebuah

pendekatan  dengan  menyisipkan  nilai  hash gambar  asli  pada  gambar  hasil

enkripsi  dengan metode  LSB namun penyisipan dilakukan secara  acak dengan

PRNG. Nilai hash gambar asli akan tetap terjaga pada gambar hasil enkripsi dan

tetap sulit ditemukan dikarenakan proses penyisipan yang dilakukan secara acak.

3.2 Perancangan Skema

Pada  bagian  ini  penulis  akan  memaparkan  skema yang  akan  dibangun

berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di atas.

3.2.1 Algoritme Permutasi Piksel

Sebagaimana telah dipaparkan pada analisis di atas, permutasi piksel yang

dilakukan  adalah  dengan  mengambil  checksum dari  gambar  kunci  kemudian

digunakan  sebagai  seed pada  PRNG.  Dalam  kasus  ini  penulis  menggunakan

fungsi hash yang telah ada yaitu SHA-1. Dikarenakan panjang bit hasil hash tidak

terlalu panjang dan nilai hasil dari fungsi SHA-1 cukup untuk menjadi tolak ukur

untuk  mengetahui  integritas  data.  Untuk  algoritme  PNRG penulis  juga

menggunakan algoritme yang tersedia dalam pustaka pada bahasa pemrograman

Python. Namun sangat disarankan jika diteliti lebih lanjut mengenai fungsi  hash

sum dan algoritme  PRNG yang dirasa  sesuai  dan lebih  baik digunakan dalam

skema ini.

Berikut adalah algoritme permutasi yang telah dirancang:

1. Diketahui  dua  buah gambar  S dan  K.  S merupakan gambar  yang akan

dilakukan proses enkripsi dengan K sebagai gambar kunci dengan properti

W dan H yang merupakan lebar dan tinggi dari gambar yang dimaksudkan.

2. Inisialisasi s sebagai seed, s didapatkan dengan fungsi checksum H(K) = s.

3. Diketahui (x , y)∈{R ,G,B},0≤x<W ,0≤ y<H sebagai  nilai  piksel  gambar

pada koordinat (x,y). 

4. Inisialisasi fungsi PRNG R dengan nilai seed s.
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5. Secara acak ambil nilai (x i , y j) dengan nilai i dan j berdasarkan nilai yang

diberikan oleh fungsi R.

6. Secara acak ambil nilai (xk , y l) dengan nilai k dan l berdasarkan nilai yang

diberikan oleh fungsi R.

7. Tukar nilai (x i , y j) dengan (xk , y l) dan kembali ke langkah 5 sedemikian

sehingga seluruh nilai piksel pada gambar telah tertukar.

8. Selesai

3.2.2 Skema Umum dan Skema pada Fungsi F

Berikut  adalah  hasil  perancangan  skema  enkripsi  yang  telah  tetap  dan

nantinya dapat diterapkan ke dalam sebuah program.

1. Skema Fungsi F

Sebagaimana  telah  disebutkan  pada  bab  pertama,  skema  awal

membutuhkan skema pada fungsi F dan pada gambar di bawah ini dapatlah dilihat

skema pada fungsi F tersebut. 

Gambar 3.1 Skema Fungsi F

Pada fungsi F, gambar  S’ yaitu gambar setelah  diffusion akan dilakukan

proses permutasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya sehingga didapatkan

gambar  S’’. Gambar kunci juga akan dilakukan permutasi dengan menggunakan

nilai  hash atau  checksum dari gambar  S’’.  Kemudian gambar  S’’ akan dilakukan

proses  xor-ing  dengan  gambar  K’  dan  kemudian  disisipkan  nilai  hash atau

checksum dari gambar S’’. Dari hasil itu didapatkanlah gambar hasil enkripsi yang

kemudian dinamai dengan secret image.
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2. Skema Enkripsi dan Dekripsi

Pada gambar 3.2 dan gambar 3.3 di bawah dapat dilihat hasil perancangan

skema enkripsi  dan dekripsi  secara lengkap yang telah dilakukan oleh penulis.

Skema awal  yang telah  dituliskan  di  bab  pertama hanyalah  rancangan  umum.

Setelah penambahan fungsi F maka skema yang telah tetap adalah sebagai berikut.

Gambar 3.2 Skema Enkripsi
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Gambar 3.3 Skema Dekripsi

Skema dekripsi merupakan skema kebalikan dari skema enkripsi. Skema

dekripsi  ini  didapatkan  dari  hasil  analisis  pada  skema  enkripsi  sehingga

didapatkan skema untuk dapat mengembalikan gambar hasil enkripsi tersebut.

3.2.3 Algoritme Penyisipan LSB

Algoritme  LSB sebenarnya  sangat  umum  digunakan  untuk  proses

penyisipan  sebuah  data  atau  biasa  dengan  dikenal  steganografi.  Penyisipan

dilakukan dengan mengubah 1-bit pada  least significant bits(lsb)  sesuai dengan

pesan yang akan disisipkan. Untuk meningkatkan keamanan pada algoritme LSB

ini, penulis menggunakan PRNG untuk menentukan piksel yang dapat disisipkan

data checksum gambar S’’.

Berikut adalah algoritme penyisipan LSB yang telah dirancang:

1. Diketahui dua buah gambar checksum gambar S’’ sebagai C.

2. Inisialisasi s sebagai seed, s didapatkan dengan fungsi checksum H(K) = s.

3. Diketahui (x , y)∈{R ,G,B},0≤x<W ,0≤ y<H sebagai  nilai  piksel  gambar

pada koordinat (x,y). 
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4. Inisialisasi fungsi PRNG R dengan nilai seed s.

5. Secara acak ambil nilai (x i , y j) dengan nilai i dan j berdasarkan nilai yang

diberikan oleh fungsi R.

6. Sisipkan satu bit pada C ke least significant bits pada (x i , y j) .

7. Kembali ke langkah 5 sedemikian sehingga seluruh nilai bit pada C telah

disisipkan ke gambar hasil enkripsi.

8. Selesai

3.2.4 Rancangan Pengujian

Dalam pengujian ini nantinya akan tersedia empat sampel gambar untuk

dilakukan  proses  enkripsi  dan  kemudian  dianalisis  hasil  enkripsi  tersebut.

Keempat  gambar  tersebut  haruslah  gambar  yang  losless  yang  berarti  gambar

tersebut tidak ada proses kompresi. Pada kasus ini penulis menggunakan gambar

yang memiliki format  png.  Berikut berbagai uraian singkat pengujian yang akan

dilakukan oleh penulis.

1. Pengujian Integritas pada Gambar Kunci

Pengujian ini nantinya akan dilakukan dengan mencoba melakukan proses

dekripsi dengan gambar kunci yang berbeda, dan juga dengan gambar kunci yang

sama namun dengan  nilai  hash atau  checksum yang  berbeda.  Kemudian  akan

dilihat  keberhasilan  setelah  proses  dekripsi  dengan  gambar  sama  namun  nilai

checksum berbeda.

2. Pengujian Terhadap Noise pada Gambar Hasil Dekripsi

Seluruh gambar hasil proses enkripsi dan dekripsi nantinya akan dihitung

nilai MSE dan PSNR-nya untuk melihat noise yang muncul setelah terjadi proses

enkripsi dan dekripsi. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, akan

dilihat jika semakin tinggi nilai PSNR, maka semakin rendah noise yang ada pada

gambar hasil dekripsi. 

3. Pengujian NPCR dan UACI

Dalam pengujian ini nantinya akan diambil dari dua buah gambar yaitu

gambar C1  dan C2  yang merupakan gambar hasil enkripsi awal dan gambar hasil
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enkripsi  setelah satu bit  terakhir  pada gambar asli  diubah.  Dari  kedua gambar

tersebut akan dihitung nilai perubahan piksel dengan NPCR dan UACI.

4. Pengujian Shannon entropy

Seluruh gambar hasil enkripsi(secret image) nantinya akan dihitung nilai

entropy untuk melihat persebaran intensitas warna pada gambar tersebut. Karena

rentang nilai intensitas warna pada sebuah gambar berwarna adalah 0-255, maka

nilai maksimum dari  entropy adalah log2(256). Dapat dipahami bahwa semakin

nilai entropy mendekati angka delapan maka semakin acak gambar tersebut. Perlu

diingat bahwa semakin acak bukan berarti tidak berpola, melainkan persebaran

intensitas  warna  pada  gambar  tersebut  merata  sehingga sedikit  informasi  yang

terkandung untuk dilakukan statistical-attack.

Tabel 3.1 Pengujian Integritas Gambar Kunci

Nama

Gambar

Nama Gambar Kunci Keberhasilan Dekripsi

Gambar 1.png

Gambar 2.png

Gambar 3.png

Gambar 4.png
Tabel 3.2 Pengujian MSE dan PSNR

Nama Gambar Nilai MSE Nilai PSNR

Gambar 1.png

Gambar 2.png

Gambar 3.png

Gambar 4.png
Tabel 3.3 Pengujian NPCR dan UACI

Nama Gambar Nilai NPCR Nilai UACI

Gambar 1.png

Gambar 2.png

Gambar 3.png

Gambar 4.png
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Tabel 3.4 Pengujian Shannon Entropy

Nama Gambar Nilai Shannon Entropy

Gambar 1.png

Gambar 2.png

Gambar 3.png

Gambar 4.png
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