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BAB III 

METODE DAN PERANCANGAN APLIKASI 

3.1 Metode Penelitian 

 Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Studi Literatur 

 Tahap ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi atau sumber-

sumber yang berkaitan dengan skripsi ini, baik dari text book maupun internet. 

2. Perancangan 

Rancangan penelitian dilakukan sebelum melakukan implementasi dan uji 

coba. Rancangan dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada saat 

implementasi dan memudahkan pengembangan aplikasi. Perancangan pada 

aplikasi menggunakan diagram flowchart. 

3. Implementasi Program  

 Menyusun kode program untuk sistem yang  digunakan dalam memroses data 

dan informasi mengenai kriteria dalam penilaian pemilihan program studi 

sehingga menghasilkan program studi yang sesuai. 

4. Uji coba dan evaluasi 

 Pada tahap ini, dilakukan uji coba terhadap aplikasi yang telah dibuat untuk 

mengetahui adakah error dan bug-bug yang ditemukan serta mencocokkan output 

system dengan perhitungan manual. Pada tahap ini juga akan dilakukan perubahan 

terhadap tampilan, coding, dan yang lainnya jika diperlukan. 

5. Penyusunan Laporan 

 Penyusunan laporan skripsi bertujuan untuk dijadikan sebagai dokumentasi 

hasil penelitian terhadap sistem aplikasi yang telah dibuat 
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3.2. Perancangan Sistem 

 Sub bab ini menjabarkan spesifikasi behavior dari aplikasi yang 

dikembangkan. Spesifikasi ini dijabarkan menggunakan media diagram alir. 

3.2.1 Diagram Alir 

 Diagram alir merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang 

menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan langkah-langkah 

yang disimbolkan dalam bentuk kotak, beserta urutannya dengan menghubungkan 

masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. 

A. Flowchart Program 

Program akan menampilkan halaman utama yang berisi menu-menu. 

Pertama-tama user akan membuat kunci RSA yang digunakan untuk proses 

enkripsi dan dekripsi. Setelah kunci RSA selesai diproses, user dapat melakukan 

proses enkripsi dan dekripsi.  
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Gambar 3.1 Flowchart Aplikasi 

A. Flowchart Buat Kunci RSA 

Pada proses ini user melakukan proses membuat kunci RSA. Dimulai dari 

menentukan bilangan prima p dan q. setelah itu hitung nilai modulus(n) n= p*q. 

Setelah mendapatkan nilai modulus, akan dilanjutkan dengan penghitungan nilai 

exponent(e), dengan gcd(e, Φ(n) ) = 1, e = bilangan prima, dan 1 < e < Φ(n). Lalu 

dilanjutkan dengan menghitung nilai deciphering exponent (d)  d = (1 + (k * 

Φ(n))) / e, jika d bilangan bulat maka proses selesai, jika tidak k = k+1 dan proses 

menghitung nilai d dilakukan lagi. 
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Gambar 3.2 Flowchart Buat Kunci RSA 

B. Flowchart Enkripsi 

Pada Proses ini user melakukan proses dekripsi, dimulai dengan 

menentukan video terenkripsi yang akan didekripsi. Proses pertama yang 

dilakukan adalah mengubah video menjadi beberapa gambar. Lalu mengambil 

tiap pixel pada gambar untuk dilakukan proses penhitungan dengan rumus y=x^e 

mod n. Setelah itu konversikan nilai dari y menjadi binary, dan mengubah nilai 

binary menjadi 1 byte (msb dan lsb). Lalu mengubah tiap nilai msb dan lsb 

menjadi desimal. Setelah itu transformasikan kembali nilai desimal menjadi 
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warna. setelah semua proses selesai, user akan mendapatkan video yang telah 

terenkripsi. 

 
Gambar 3.3 Flowchart Enkripsi RSA 

C. Flowchart Dekripsi 

Pada Proses ini user melakukan proses dekripsi, dimulai dengan 

menentukan video terenkripsi yang akan didekripsi. Proses pertama yang 

dilakukan adalah mengubah video menjadi beberapa gambar. Lalu mengambil 

tiap pixel pada gambar(y). Setelah itu konversikan nilai (y) menjadi binary, dan 

menggabungkan nilai binary menjadi 2 byte. Proses berikutnya adalah mencari 
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nilai x =y^e mod n. Lalu mengubah nilai x menjadi desimal. Setelah itu 

transformasikan kembali nilai desimal menjadi warna. setelah semua proses 

selesai, user akan mendapatkan video yang telah terdekripsi. 

 
Gambar 3.4 Flowchart Dekripsi 

3.3. Rancangan Antarmuka 

Dalam sebuah pembangunan aplikasi terdapat salah satu tahap perancangan 

antarmuka pengguna. Perancangan antarmuka berguna sebagai blueprint dalam 

mendesain suatu antarmuka pengguna. Pada subbab ini dijabarkan antarmuka 

pengguna aplikasi yang menjadi sarana interaksi antara pengguna dan aplikasi 
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3.3.1. Tampilan Halaman Utama 

Halaman ini merupakan halaman utama yang ditampilkan ketika user 

menjalankan aplikasi ini. Halaman utama menjadi parent bagi halaman-halaman 

lainnya. 

 
Gambar 3.5 Sketsa Tampilan Menu Utama 

Pada halaman utama terdapat empat buat tombol yaitu tombol buat kunci 

RSA, enkripsi video, dekripsi video, help. Tombol buat kunci RSA berfungsi 

untuk menampilkan halaman buat kunci RSA. Tombol enkripsi video akan 

menampilkan halaman enkripsi video. Tombol dekripsi video akan menampilkan 

halaman dekripsi video, dan tombol help digunakan untuk memberikan bantuan 

jika user mengalami kesulitan dalam menjalankan program. 

3.3.2. Halaman Buat Kunci 

Halaman ini merupakan halaman untuk membuat kunci RSA. Pada halaman 

ini terdapat tiga buah text box 
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Gambar 3.6 Sketsa Tampilan Menu Buat Kunci RSA 

 Text box pertama digunakan untuk memilih nilai bilangan prima pertama. 

Text box kedua digunakan untuk memilih nilai bilangan prima kedua. Text box 

ketiga digunakan untuk memilih kunci enkripsi(e). dan juga terdapat dua tombol. 

Tombol pertama adalah tombol proses yang digunakan untuk melakukan proses 

mencari pasangan kunci . Tombol terakhir adalah tombol keluar, digunakan untuk 

kembali ke halaman utama. 

3.3.3. Halaman Enkripsi Video 

Halaman ini merupakan halaman untuk melakukan proses enkripsi. Pada 

halaman ini terdapat 2 buat browser dialog. Browser dialog pertama digunakan 

untuk mengambil video asli yang akan dienkripsi. Video browser kedua 

digunakan untuk menentukan letak penyimpan hasil video yang telah terenkripsi. 
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Gambar 3.7 Sketsa Tampilan Menu Enkripsi Video 

Terdapat juga progress bar yang digunakan untuk mengetahui sampai mana 

proses enkripsi berjalan. Pada halaman ini juga terdapat dua tombol. Tombol 

pertama adalah tombol proses yang digunakan untuk melakukan proses enkripsi 

video . Tombol terakhir adalah tombol keluar, digunakan untuk kembali ke 

halaman utama. 

3.3.4. Halaman Dekripsi Video 

Halaman ini merupakan halaman untuk melakukan proses dekripsi. Pada 

halaman ini terdapat 2 buat browser dialog. Browser dialaog pertama digunakan 

untuk mengambil video asli yang akan didekripsi. Video browser kedua di 

gunakan untuk menentukan letak menyimpan hasil video yang telah terdekripsi. 
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Gambar 3.8 Sketsa Tampilan Menu Dekripsi Video 

 Terdapat juga progress bar yang digunakan untuk mengetahui sampai 

mana proses dekripsi berjalan. Pada halaman ini juga terdapat dua tombol. 

Tombol pertama adalah tombol proses yang digunakan untuk melakukan proses 

dekripsi video. Tombol terakhir adalah tombol keluar, digunakan untuk kembali 

ke halaman utama. 
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