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BAB III 
PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1. Spesifikasi Umum Kebutuhan Aplikasi 

Sistem yang dikembangkan dapat dijelaskan melalui diagram sistem, 

fungsionalitas, serta masukan dan keluaran yang dibutuhkan seperti yang 

telah dijelaskan pada bab sebelumnya. 

3.1.1. Diagram Sistem 

Prosedur kerja sistem secara umum dapat dijelaskan dengan lebih 

mudah menggunakan diagram. Pada intinya ada dua proses yang saling 

berurutan yaitu teks embedding dan teks extraction. Setiap proses tersebut 

adalah proses yang sudah terdefinisi (predefined process) dan harus 

dikerjakan (mandatory). Data yang dikirimkan dari proses teks embedding 

ke proses teks extraction merupakan audio yang sudah di steganografi. 

Penjelasan di atas dijabarkan lebih lanjut oleh diagram pada gambar 3.1 

berikut. 
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Gambar 3.1 Diagram Sistem 
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3.1.2 Fungsionalitas Sistem 

 Fungsionalitas yang dimiliki sistem adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan enkripsi pada pesan teks menggunakan AES 

menggunakan key yang telah diberikan. 

2. Melakukan ekstraksi terhadap audio FLAC menjadi bit wave. 

3. Menyisipkan pesan teks yang sudah dienkripsi dan initialization 

vector pada 4th LSB bit wave. 

4. Melakukan bit flipping bila diperlukan. 

5. Membaca 4th LSB dari audio yang dihasilkan. 

6. Mencoba melakukan dekripsi teks menggunakan key yang telah 

diberikan. 

3.1.3 Masukan dan Keluaran Sistem 

 Masukan yang diperlukan oleh sistem adalah sebagai berikut. 

1. Untuk modul message embedding dibutuhkan 

a. Key yaitu karakter yang digunakan untuk melakukan enkripsi pesan 

teks. 

b. FLAC file. 

2. Untuk modul message extraction dibutuhkan 

a. Wav file. 

b. Key yaitu karakter yang digunakan untuk melakukan dekripsi pesan 

teks. 

Keluaran dari sistem adalah sebagai berikut. 
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1. Pada modul message embedding dihasilkan audio yang telah di 

steganografi. 

2. Pada modul message extraction dihasilkan pesan yang disisipkan pada 

audio yang diekstraksi. 

3.2 Desain Sistem 

 Sistem yang dikembangkan akan diimplementasikan sebagai 

sebuah aplikasi mobile berbasis Windows Phone. Aplikasi ini menggunakan 

modul message embedding dan message extraction. 

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing modul yang 

digambarkan dengan diagram alir, hirarki menu aplikasi, serta tampilan 

antarmuka aplikasi. 

3.2.1 Desain Modul dan Subroutine 

Desain modul dan subroutine yang digunakan pada predefined 

process modul-modul tersebut dijelaskan menggunakan diagram alir sebagai 

berikut. 

1. Desain modul message embedding 

Proses pertama pada modul message embedding adalah penentuan 

audio file yang dipilih dari memori eksternal. Setelah audio file siap, 

subroutine prepare message pun dipanggil. 

Proses berikutnya adalah enkripsi pesan. Pada proses ini akan meng-

generate initialization vector berupa 16 byte karakter, Key yang telah di-

input sebelumnya akan diubah kedalam byte yang nantinya akan digunakan 
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untuk mengenkripsi pesan berupa plain text yang akan menghasilkan byte 

cipher. 

Setelah enkripsi, proses selanjutnya adalah melakukan ekstraksi pada 

FLAC file menjadi wave, stream FLAC dibaca hingga akhir kemudian 

diubah kedalam byte, kemudian byte tersebut diubah kedalam byte wave.   

Proses selanjutnya adalah melakukan penyisipan pesan yang telah 

dienkripsi atau cipher ke dalam audio file pada 4th LSB. Pada proses ini 

setiap byte cipher diubah menjadi 8 bits setelah itu setiap bits tersebut akan 

disisipkan ke dalam audio file. Saat penyisipan juga dilakukan proses bit 

flipping untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan kuantisasi. 

Tabel 3.1 Intel bit ordering Sumber : (Microsoft Corp., 2014) 

MSB                                LSB 

0 1 2 3 4 5 6 7 
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Gambar 3.2 Diagram alir modul message embedding 
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2. Desain modul message extraction 

Proses pertama dalam message extraction adalah memilih audio 

yang sudah di-steganografi yang ingin diekstraksi message-nya. Setelah itu, 

password dimasukkan untuk melakukan dekripsi AES. 

Proses berikutnya, aplikasi akan melakukan pembacaan pada 4th bit, 

memilih message dan initialization vector kemudian melakukan dekripsi 

menggunakan Key dan initialization vector yang sudah ada. Bila dekripsi 
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berhasil message akan ditampilkan pada user interface. 

Gambar 3.3 Diagram alir modul message extraction 

 

3.2.2 Hirarki Menu 

 Diagram berikut merupakan hirarki menu pada aplikasi yang 

dikembangkan. 

Gambar 3.4 Hirarki Menu 

Dalam Windows Phone, komponen dalam menu hirarki pada gambar 

3.4 di atas direpresentasikan oleh sebuah pivot item. Pivot adalah suatu 

komponen XAML Silverlight yang mana memberikan kemudahan dalam 

mengelola tampilan atau halaman. 
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3.2.3 Tampilan Antarmuka 

1. Encode 

Encode merupakan pivot item yang berisi prosedur-prosedur yang 

harus dilakukan dalam modul penyisipan message. Pivot item ini berisi 

combobox untuk memilih lagu yang ada pada direktori sound. Ada dua 

textblock yang harus diisi dengan pesan yang ingin disisipkan dan password 

untuk digunakan sebagai key untuk melakukan enkripsi pesan. Gambar 3.5 

berikut merupakan rancangan antarmuka untuk pivot item Encode. 
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Gambar 3.5 Rancangan Antarmuka pivot item encode 
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harus dilakukan dalam modul ekstraksi message. Pivot item ini berisi pilihan 

untuk memilih audio yang telah disisipkan dari memory. Ada juga satu 

textblock yang harus diisi dengan password untuk melakukan dekripsi AES, 

dan tombol untuk memulai decoding. Setelah proses selesai pesan akan 

ditampilkan pesan yang disembunyikan pada textblock. 
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Gambar 3.6 Rancangan antarmuka pivot item decode 

3. Player 

Player merupakan pivot item yang berisi prosedur-prosedur untuk 

memainkan lagu yang telah disisipkan message. Pivot item ini berisi 

combobox untuk memilih lagu yang ingin di mainkan. Tombol Play 

digunakan untuk memainkan lagu dan tombol Stop untuk menghentikan 

permainan.  
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Gambar 3.7 Rancangan antarmuka pivot item player 

4. Share 

Share merupakan pivot item yang berisi prosedur-prosedur untuk 

mengirim lagu yang telah disisipkan message. Pivot item ini berisi listbox 

untuk memilih lagu yang ingin dikirim dan listbox untuk memilih penerima 

Bluetooth, ada juga tombol Sign-in dan upload untuk mengirim lagu ke 

OneDrive dan tombol Share via Bluetooth untuk mengirim melalui 

Bluetooth.  
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Gambar 3.8 Rancangan antarmuka pivot item share 

5. Resource 

Resource berisi informasi mengenai memori gadget, batas 

penggunaan memori yang dapat digunakan, memori yang digunakan dalam 

proses terakhir dan batas ukuran file audio yang dapat diproses.  
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Gambar 3.9 Rancangan antarmuka pivot item resource  

6. About 

About berisi informasi mengenai tujuan aplikasi ini dibuat, biodata 

pembuat aplikasi dan metode yang digunakan dalam aplikasi.  
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Gambar 3.10 Rancangan antarmuka pivot item about 
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