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BAB IV 

PERANCANGAN SISTEM 

 

Perancangan merupakan bagian dari model proses aplikasi yang dilakukan 

setelah melalui tahap analisis. Perancangan dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran secara rinci mengenai aplikasi yang dibuat sebelum dilakukan 

implementasi dan uji coba.  

 

4.1 Perancangan Prosedural 

Pada bagian ini akan dibahas bagaimana prosedur dan aliran dokumen 

yang sedang berjalan dari satu entitas ke entitas lain yang digambarkan dalam 

bentuk Flowchart. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi pada sistem yang 

sedang berjalan, terdapat dua prosedur pada sistem manual yang sedang berjalan 

yaitu proses embedded dan proses extraction. 

4.1.1 Flowchart Proses Penyisipan 

Pada prosedur ini kegiatan yang dilakukan yaitu : 

1. Inputkan file citra dengan format file berupa PNG. 

2. Sistem akan memeriksa apakah yang diinputkan berupa file berformat 

PNG atau file bukan berformat PNG. Jika file berformat PNG maka 

proses akan diteruskan, dan jika bukan berformat PNG proses akan 

dikembalikan ke awal (Input file PNG). 

3. File PNG yang diinputkan akan dihitung terlebih dahulu jumlah 

pikselnya (panjang piksel x lebar piksel). 

4. Untuk mengihutung daya tamping cover, harus dihitung dahulu jumlah 

bit yang tersedia pada cover lalu di bagi 8, karena dari 8 bit hanya bisa 

menampung 1 bit penyisipan. 

5. Apabila daya tampung lebih besar dati jumlah bit sisipan, maka akan 

langsung menuju proses penyisipan. 
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Gambar 4. 1 Flowchart proses embedded 
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4.1.2 Flowchart Proses Ekstraksi 

Pada prosedur extraksi ini kegiatan yang dilakukan yaitu : 

1. Inputkan stego file yang sudah melalui sebelumnya sudah melalukan 

tahapan embedded. 

2. Inputkan key pada form ekstraksi. 

3. Sistem akan mengecek apakah stego file ini mengandung pesan dan 

key yang diinputkan sesuai apa tidak. Jika sesuai maka proses ekstraksi 

diproses. 

 

Gambar 4. 2 Flowchart proses ekstraksi 
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4.1.3 Flowchart Proses Perhitungan PSNR 

Pada prosedur ini kegiatan yang dilakukan yaitu : 

1. Inputkan citra stego yang akan dihitung nilai PSNR 

2. Sistem akan memeriksa terlebih dahulu apakan file berformat PNG 

atau bukan. 

3. Sistem akan menghitung panjang dan lebar dari kedua citra, bila 

hasilnya sama maka akan dihitung nilai PSNR. 

 

Gambar 4. 3 Flowchart proses perhitungan PSNR 
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4.2 Perancangan Arsitektural 

Perancangan arsitektural bertujuan untuk mengembangkan sebuah stuktur 

program yang modular dan menunjukan hubuangan antar modul. Objektif utama 

perancangan arsitektural adalah membangun struktur program dan stuktur data 

serta mendefinisikan antarmuka yang memungkinkan data dapat mengalir pada 

seluruh program. Aplikasi ini sendiri diberi nama Hicolab yang merupakan 

singkatan dari Hidden Copyright Labelling. 

 Hasil dari perancangan arsitektural yaitu struktur chart yang 

merepresentasikan gambaran menyeluruh struktur software, arsitektur software 

yang siap di tuliskan dalam bentuk modul program. 

4.2.1 Struktur Menu 

Struktur menu merupakan bagian dari perancangan arsitektural yang 

memiliki tujuan untuk mendefinisikan dan merepresentasikan gambar antar muka 

program utama. Aplikasi ini terdiri dari beberapa modul yang terintegrasi. 

Struktur menu aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4. 4 Struktur menu utama 

 

4.2.2 Penjelasan Struktur Menu 

Pada bagian ini akan dijelaskan komponen-komponen dari struktur menu 

utama yang ada pada aplikasi, berikut penjelasannya: 
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Tabel 4. 1 Penjelasan struktur menu utama 

No. Halaman Keterangan 

1. Home Halaman ini akan muncul pada saat program 

pertama kali dijalankan, dimana akan ditampilkan 

semua menu-menu yang terdapat pada aplikasi. 

2. Embedded Menu ini berfungsi untuk melakukan proses 

embedded (penyisipan) text copyright labelling 

terhadap file citra. 

3. Extraction Menu ini berfungsi untuk melakukan proses 

extraction teks copyright labelling yang sudah 

tertanam pada file citra. 

4. Count PSNR Menu ini berfungsi untuk melakukan uji kualitas 

file citra yang telah disisipi. 
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4.3 Perancangan Antarmuka 

Perancangan antarmuka menjelaskan rutinitas program yang akan 

dijalankan oleh sebuah sistem komputerisasi, untuk menjelaskan interaksi antara 

pemakai (user) dengan program yang dibuat. Pada sub bab ini akan digambarkan 

rancangan antarmuka yang akan digunakan dalam sistem.  

4.3.1 Tampilan Menu Utama (Home) 

 

Gambar 4. 5 Halaman menu utama 

 

4.3.2 Tampilah Halaman Embedded 

 

Gambar 4. 6  Halaman untuk embedded 
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4.3.3 Tampilan Halaman Extraction 

 

Gambar 4. 7 Halaman untuk extraction 

 

 

4.3.4 Tampilan Halaman Perhitungan PSNR 

 

Gambar 4. 8 Halaman utama menghitung PSNR 

 

 


