
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Watermarking  

2.1.1 Sejarah Watermarking 

Watermarking sudah ada sejak 700 tahun yang lalu. Pada akhir abad 13, pabrik 

kertas di Fabriano, Italia, membuat kertas yang diberi watermark atau tanda air 

dengan cara menekan bentuk cetakan gambar atau tulisan pada kertas yang baru 

setengah jadi. Ketika kertas dikeringkan terbentuklah suatu kertas yang 

berwatermak. Kertas ini biasa digunakan oleh seniman atau sastrawan untuk 

menulis karya mereka. Kertas yang sudah dibubuhi tanda air tersebut sekaligus 

dijadikan identifikasi bahwa karya seni diatasnya adalah milik mereka. 

 

Ide watermarking pada data digital (sehingga disebut digital watermarking) 

dikembangkan di Jepang pada tahun 1900 dan di Swiss tahun 1993. Digital 

watermarking semakin berkembang seiring dengan semakin meluasnya 

penggunaan internet (Munir, 2004). 

 

2.1.2 Pengenalan Watermarking  

Watermarking adalah suatu cara penyembunyian atau penamaan data/informasi 

tertentu (baik hanya berupa catatan umum maupun rahasia) ke dalam suatu data 
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digital lainnya, tetapi tidak diketahui kehadirannya oleh panca indera (indera 

penglihatan atau indera pendengaran), dan mampu menghadapi proses-proses 

pengolahan sinyal digital sampai pada tahap tertentu (WTM, 2009).  

 

Watermarking merupakan suatu bentuk dari steganography, yaitu ilmu yang 

mempelajari bagaimana menyembunyikan suatu data pada data yang lain. 

Watermarking (tanda air) ini agak berbeda dengan tanda air pada uang kertas. 

Tanda air pada uang kertas masih terlihat oleh indera manusia (mungkin dalam 

posisi kertas tertentu), tetapi watermarking pada media digital tak akan dirasakan 

kehadirannya oleh manusia tanpa alat bantu mesin pengolah digital seperti 

komputer (Suhono, 2009). 

 

Ada beberapa masalah yang melatarbelakangi munculnya watermarking, antara 

lain : 

a) Masalah kepemilikan 

Pemalsuan atas kepemilikan produk digital sering terjadi disekitar Kita. 

Sebagai contoh adalah foto digital, tidak memiliki suatu label atau 

informasi yang melekat pada foto tersebut. Apabila ada klaim dari pihak 

lain yang juga mengaku sebagai pemilik sah atas foto digital tersebut, 

pemilik foto asli tidak dapat membantah karena ia tidak mempunyai bukti 

otentik yang menandakan kepemilikan terhadap foto tersebut. 

b) Masalah pelanggaran hak cipta 

Penggandaan yang tidak memiliki izin atas produk digital dapat 

merugikan pemiliknya, sebab pemilik produk digital tidak mendapat 
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royalti apapun terhadap proses penggandaan tersebut. Banyak cara yang 

sudah ditempuh untuk memberikan atau melindungi data digital, seperti : 

encryption, copy protection, visible marking, header marking, dan 

sebagainya, tetapi semua cara tersebut memiliki kelemahan masing-

masing (Sirait, 2009). 

c) Masalah keaslian 

Produk digital sangat mudah untuk dilakukan perubahan. Perubahan 

tersebut dapat berupa rekayasa terhadap produk asli, baik perubahan yang 

dapat dipersepsi maupun tidak. Perubahan yang timbul dapat 

menyebabkan informasi penting yang terdapat produk digital tersebut 

hilang. Teknik kriptografi biasa saja tidak dapat menyelesaikan masalah-

masalah diatas. Meskipun produk-produk digital dienkripsi, menggunakan 

algoritma RSA sekalipun, cukup sekali saja diperlukan dekripsi produk-

produk digital tersebut. Setelah enkripsi dihilangkan, produk-produk 

digital tadi dapat langsung diperbanyak dan disebarkan tanpa perlu 

melakukan dekripsi lagi. Selain itu, tidak terdapat jejak yang dapat 

menunjukkan bahwa seseorang bertanggung jawab atas penyebarluasan 

produk digital ataupun otentikasi mengenai hak seseorang atas produk 

digital tersebut. 

 

Data watermark yang disisipkan ke dalam data digital biasanya berupa teks, 

gambar, video dan suara. Semua jenis data watermark, baik teks, gambar, video, 

suara maupun berkas digital yang lain dapat digunakan sebagai watermark, 

dengan catatan bahwa ukuran dari data watermark cukup (tidak lebih besar dari 
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media penampung) untuk disisipkan pada media penampung. Berdasarkan tipe 

dokumen yang diberi watermark, watermarking dapat diklasifikasikan menjadi 

(Munir, 2004) : 

1. Image Watermarking 

2. Video Watermarking 

3. Audio Watermarking 

4. Text Watermarking 

 

Watermark berupa data suara, video, maupun gambar lebih disukai karena 

kesalahan pada beberapa bit watermark tidak menghasilkan perubahan yang 

cukup berarti pada saat dilakukan ekstraksi. Hasil ekstraksi tersebut masih dapat 

dipersepsi dengan memanfaatkan kelemahan pada sistem kelemahan penglihatan 

manusia (Human Visual System/HVS) maupun sistem pendengaran manusia 

(Human Auditory System/HAS). Dengan memahami karakteristik dari HVS dan 

HAS maka akan menghasilkan metode yang baik untuk watermarking. 

 

Sebuah teknik watermarking yang bagus harus memenuhi persyaratan berikut 

(Munir, 2010) : 

a) Imperceptibility : keberadaan watermark tidak dapat dipersepsi oleh indera 

visual. Hal ini bertujuan untuk menghindari gangguan pengamatan visual. 

b) Key uniqueness : kunci yang berbeda seharusnya menghasilkan watermark 

yang berbeda. Ini berarti penggunaan kunci yang salah dapat 

menyebabkan hasil ekstraksi/deteksi watermark yang salah pula. 
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c) Non invertibility: secara komputasi sangat sukar menemukan watermark 

bila diketahui hanya citra berwatermark saja. 

d) Image dependency: suatu kunci menghasilkan sebuah watermark tunggal, 

tetapi watermark bergantung pada isi citra. Salah satu pendekatan yang 

digunakan adalah membangkitkan watermark dari nilai hash (message 

digest) citra asli, sebab nilai hash bergantung pada isi citra. 

e) Robustness: watermark seharusnya tetap kokoh terhadap berbagai 

serangan yang dilakukan pada citra berwatermark. Ini berarti manipulasi 

yang dilakukan terhadap citra berwatermark tidak merusak watermark 

(watermark masih dapat dideteksi). Manipulasi citra meliputi operasi 

seperti penambahan derau aditif (Gaussian atau non-Gaussian), kompresi 

(seperti JPEG), transformasi geometri (seperti rotasi, perbesaran, 

perkecilan), penapisan (baik penapisan lanjar maupun nirlanjar), konversi 

digital ke analog (D/A) atau A/D, seperti pemindaian citra. 

f) Fidelity: perubahan yang disebabkan oleh watermark semestinya tidak 

mempengaruhi nilai isi, idealnya watermark harusnya tidak dapat dilihat, 

sehingga tidak dapat dibedakan antara data yang berwatermark dan data 

yang asli. Salah satu trade-off antara karakteristik watermarking yang 

sangat terlihat adalah antara robustness dengan fidelity. Dalam beberapa 

literatur fidelity kadang disebut dengan invisibility untuk jenis data citra 

dan video. Yang dimaksud fidelity disini adalah derajat degradasi host data 

sesudah diberi watermark dibandingkan dengan sebelum diberi 

watermark. Biasanya bila robustness dari watermark tinggi maka memiliki 

fidelity yang rendah, sebaliknya robustness yang rendah dapat membuat 
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fidelity yang tinggi. Jadi sebaiknya dipilih trade-off yang sesuai, sehingga 

keduanya dapat tercapai sesuai dengan tujuan aplikasi. Untuk host data 

yang berkualitas tinggi maka fidelity dituntut setinggi mungkin sehingga 

tidak merusak data aslinya, sedangkan host data yang memiliki noise 

(kualitas kurang) maka fidelity-nya bisa rendah (Sirait, 2009). 

g) Security: watermarking harus tahan terhadap usaha sengaja memindahkan 

atau menggandakan watermark dari satu multimedia data ke multimedia 

data lainnya (Sirait, 2009). 

 

2.1.3 Perbedaan Steganography dan Watermarking 

Watermarking merupakan aplikasi dari steganography, namun ada perbedaan 

antara keduanya. Jika pada steganography informasi rahasia disembunyikan di 

dalam media digital dimana media penampung tidak berarti apa-apa, maka pada 

watermarking justru media digital tersebut yang akan dilindungi kepemilikannya 

dengan pemberian label hak cipta. Meskipun steganography dan watermarking 

tidak sama, namun secara prinsip proses penyisipan informasi ke dalam data 

digital tidak jauh berbeda (Munir, 2004).  

 

2.1.4 Aplikasi Watermarking 

Watermarking sebagai suatu teknik penyembunyian pada data digital lain dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai tujuan seperti (WTM, 2009) : 

a) Temper-Proofing: watermarking yang digunakan sebagai alat untuk 

mengidentifikasikan atau alat indikator yang menunjukkan data digital 

(host) telah mengalami perubahan dari aslinya. 
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b) Feature location: 

menggunakan metode watermarking sebagai alat untuk identifikasi isi dari 

data digital pada lokasi-lokasi tertentu, seperti contohnya penamaan objek 

yang lain pada suatu citra digital. 

c) Annotation/caption: 

watermarking dapat digunakan sebagai keterangan tentang data digital itu 

sendiri. 

d) Copyright-Labeling: 

watermarking dapat digunakan sebagai metode penyembunyian label hak 

cipta pada data digital sebagai bukti otentik kepemilikan karya digital 

tersebut. 

 

2.1.5 Domain untuk Penerapan Watermarking 

Watermarking dalam penerapannya terhadap data digital dapat diterapkan pada 

berbagai domain. Maksudnya penerapan watermarking pada data digital seperti 

text, citra, video dan audio, dilakukan langsung pada jenis data digital tersebut 

(misalnya untuk citra dan video pada domain spasial, dan audio pada domain 

waktu) atau terlebih dahulu dilakukan transformasi ke dalam domain yang lain 

(WTM, 2009). Berbagai transformasi yang dikenalkan dalam pemrosesan sinyal 

digital seperti (Suhono, 2009) : 

a) FFT (Fast Fourier Transform), 

b) DCT (Discrete Cosine Transform), 

c) Wavelet Transform, dsb. 
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Penerapan watermarking pada berbagai domain dengan berbagai transformasi 

turut mempengaruhi berbagai parameter penting dalam teknik watermarking yang 

digunakan. 

2.1.6 Watermarking pada Citra Digital (Image Watermarking) 

Watermarking pada citra digital (image watermarking) dapat dikategorikan 

sebagai berikut : 

a) Berdasarkan persepsi manusia, image watermarking dibedakan menjadi 

visible watermarking dan invisible watermarking. Yang dimaksud dengan 

visible watermarking adalah watermark terlihat jelas oleh sistem 

penglihatan manusia (HVS). Sedangkan invisible watermarking adalah 

watermark tidak terlihat jelas atau tidak tampak oleh sistem penglihatan 

manusia (HVS).  

b) Berdasarkan proses verifikasi watermark, image watermarking dibedakan 

menjadi blind watermarking dan non blind watermarking. Yang dimaksud 

dengan blind watermarking adalah pada saat terjadi proses verifikasi citra 

watermark tidak membutuhkan citra asal. Sedangkan non blind 

watermarking adalah watermarking yang pada saat terjadi proses 

verifikasi citra watermark memerlukan citra asli/asal. 

c) Berdasarkan tingkat kekokohan watermark, image watermarking 

dibedakan menjadi secure watermarking, robust watermarking, dan 

fragile watermarking (Munir, 2010). Secure watermarking berarti 

watermark harus tetap bertahan terhadap serangan (malicious dan non 

malicious). Serangan malicious diasumsikan langsung menyerang pada 

algoritma watermarking, sedangkan serangan non malicious seperti 
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operasi kompresi, operasi penapisan, penambahan derau, penskalaan, 

penyuntingan, operasi geometri, dan cropping. Robust watermarking 

berarti watermark harus tetap bertahan terhadap serangan non malicious. 

Sedangkan fragile watermarking berarti watermark akan mudah rusak jika 

terjadi serangan, namun kehadiranya tidak terdeteksi oleh indera manusia. 

 

Berikut ini diperlihatkan ilustrasi penyisipan label digital pada gambar bitmap : 

+

Copyright © Year

 Your Companies

=

Gambar asli 

(FIFA_2010.bmp)

Gambar berwatermark

(WC_2010.bmp)Label Digital + Kunci

*******

 

Gambar 2.1 Ilustrasi Watermarking pada Citra Digital 

 

Pada gambar 2.1 terlihat suatu gambar asli (FIFA_2010.bmp) disisipkan label 

digital berupa teks disertai kunci keamanan. Pada proses tersebut menghasilkan 

gambar berwatermark (WC_2010.bmp) yang terlihat sama persis dengan gambar 

sebelum disisipkan. 

 

Image watermarking mempunyai banyak penggunaan dalam kehidupan sehari-

hari, dibawah ini disebutkan beberapa diantaranya (Munir, 2010): 

a) Memberi label kepemilikan (ownership) atau copyright pada citra digital, 

watermark menyatakan informasi yang menyatakan pemilik citra atau 
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pemegang hak penggandaan (copyright). Informasi tersebut bisa berupa 

identitas diri (nama, alamat, dsb), atau gambar yang menspesifikasikan 

pemilik. Klaim pihak lain yang mengaku sebagai pemilik citra tersebut 

dapat dibantah dengan membandingkan watermark yang diekstrak dengan 

watermark pemilik citra.  

b) Otentikasi atau tamper proofing 

Pemilik citra menyisipkan watermark ke dalam citra untuk membuktikan 

apakah citra yang sudah disimpan atau beredar masih asli atau sudah 

berubah (tamper proofing). Jika watermark yang diekstraksi tidak tepat 

sama dengan watermark asli, maka disimpulkan citra sudah tidak otentik 

lagi. Keotentikan pemilik juga dapat ditunjukkan karena hanya pemilik 

yang mengetahui kunci. Kunci yang salah akan menghasilkan ekstraksi 

watermark yang salah pula. Persyaratan untuk aplikasi semacam ini adalah 

watermark harus tak tampak (invisible) dan fragile. 

c) Finger printing (traitor-tracing) 

Pemilik citra mendistribusikan citra yang sama ke berbagai distributor. 

Sebelum didistribusikan, setiap citra disisipkan watermark yang berbeda 

untuk setiap distributor, seolah-olah cetak jari distributor terekam di dalam 

citra. Karena watermark juga berlaku sebagai copyright, maka distributor 

terikat aturan bahwa ia tidak boleh menggandakan citra tersebut dan 

menjualnya kepihak lain. Misalkan pemilik citra menemukan citra 

berwatermark tersebut beredar secara ilegal ditangan pihak lain. Ia 

kemudian mengekstraksi watermark di dalam citra digital itu untuk 

mengetahui distributor mana yang telah melakukan penggandaaan ilegal, 
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selanjutnya ia dapat menuntut secara hukum distributor nakal ini. 

Persyaratan yang dibutuhkan untuk aplikasi semacam ini adalah 

watermark harus tak tampak (invisible) dan kokoh (robust). 

d) Aplikasi medis 

Citra medis seperti foto sinar-X diberi watermark berupa ID pasien dengan 

maksud untuk memudahkan identifikasi pasien. Informasi lain yang dapat 

disisipkan adalah hasil diagnosis penyakit. Lebih lanjut mengenai aplikasi 

ini akan dijelaskan pada bagian tersendiri sebagai studi kasus. Persyaratan 

yang dibutuhkan untuk aplikasi seacam ini adalah watermark harus tak 

tampak (invisible) dan fragile. 

e) Convert communication 

Untuk sistem komunikasi di negara-negara dimana kriptografi tidak 

diperbolehkan, watermarking dapat digunakan untuk menyisipkan 

informasi rahasia. Informasi tersebut disisipkan ke dalam citra, citra 

dikirim melalui saluran komunikasi publik, dan penerima mengekstraksi 

informasi di dalamnya. Aplikasi semacam ini sama seperti steganografi. 

f) Privacy protection 

Watermark di dalam citra digunakan untuk mencegah perangkat keras 

melakukan penggandaan yang tidak berizin. Aplikasi semacam ini 

membutuhkan kolaborasi dengan perangkat keras. 

 

2.1.6.1 Proses Watermark dan Verifikasi Watermark  

Proses penyisipan watermark ke dalam citra disebut encoding. Encoding dapat 

disertai dengan pemasukan kunci atau tidak memerlukan kunci. Kunci diperlukan 
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agar hanya dapat diekstraksi oleh pihak yang sah. Kunci juga bermanfaat untuk 

mencegah watermark dihapus oleh pihak yang tidak berhak/bertanggung jawab. 

Sedangkan ketahanan terhadap proses-proses pengolahan lainnya, itu tergantung 

pada metode watermarking yang digunakan. Tetapi berbagai penelitian yang telah 

dilakukan belum ada suatu metode watermarking yang ideal yang bisa tahan 

terhadap semua proses pengolahan digital yang mungkin (Sirait, 2009). 

EncodingCitra Asli
Citra 

ber-watermark

Kunci   

Watermark
 

Gambar 2.2 Skema Proses Penyisipan Watermark pada Citra Digital 

 

Verifikasi watermark dilakukan untuk membuktikan status kepemilikan citra 

digital yang disengketakan. Verifikasi watermark terdiri atas dua sub-proses, 

yaitu ekstraksi watermark dan pembandingan (Munir, 2004). Pada sub-proses 

ekstraksi disebut juga decoding, yang bertujuan yaitu untuk mengungkap data 

watermark yang disisipkan dalam citra digital. Pada proses decoding dapat 

mengikutsertakan citra asli/awal (non blind watermarking) atau tidak sama sekali 

(blind watermarking), karena beberapa skema watermarking memang 

menggunakan citra asli/awal dalam proses decoding untuk meningkatkan unjuk 

kerja yang baik.  
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DecodingCitra yang diuji
Watermark yang 

terekstraksi

Kunci   

Citra asli/awal

Watermark asli

Compare

Keputusan

 

Gambar 2.3 Skema Proses Verifikasi Teknik Non-blind Watermarking 

2.1.6.2 Metode Image Watermarking 

Proses penyisipan watermark pada citra digital dapat dilakukan dalam dua 

domain, yaitu domain spasial dan domain transform. Keduanya telah 

menghasilkan dua macam metode, yaitu metode spasial dan metode transform. 

Penyisipan label digital (watermark) dalam domain spasial diartikan sebagai 

penyisipan watermark secara langsung ke dalam piksel citra. Keuntungan cara ini 

adalah murah (cepat) tetapi umumnya watermark tidak kokoh terhadap manipulasi 

pada citra. Contoh metode watermarking pada domain spasial adalah LSB (Least 

Significant Bit). 

 

Sedangkan penyisipan label digital (watermark) dalam domain transform 

diartikan sebagai penyisipan watermark dengan melakukan transformasi pada 

citra digital. Beberapa contoh transformasi yang dilakukan adalah DCT (Discrete 

Cosine Transform), DFT (Discrete Fourier Transform), DWT (Discrete Wavelet 

Transform), dan lain-lain. Contoh metode watermarking pada domain transform 

adalah Spread Spectrum.  

 

2.1.7 Watermarking pada Media Digital Lain 
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Sebagian besar penelitian, publikasi, dan aplikasi dibidang watermarking 

ditujukan untuk citra digital. Namun watermarking juga dapat diterapkan pada 

jenis multimedia lain seperti suara (misalnya musik MP3), video, dan teks. 

Sedangkan watermarking pada video digital harus sedemikian rupa sehingga 

peralihan gambar dari satu frame ke frame lainnya harus tetap baik dan tidak 

terlihat dimodifikasi. Karena video digital ukurannya relatif besar daripada citra, 

maka watermark yang disisipkan dapat lebih banyak. Khusus watemarking pada 

data audio, kehati-hatian perlu dilakukan pada perancangan algoritma 

watermarkingnya, karena suara lebih sensitif daripada gambar. Hal ini berarti 

suara digital lebih mudah rusak bila ditambahkan watermarking (Munir, 2004).  

 

Saat ini, Microsoft sedang meneliti untuk mengembangkan sistem watermarking 

untuk audio digital, yang akan dimasukkan ke dalam windows media player. 

Dengan sistem watermarking ini, data seperti informasi lisensi disisipkan ke 

dalam musik/lagu sehingga media player tidak akan memainkan file audio yang 

memuat watermark yang salah. 

 

2.2  Citra Digital 

Citra digital adalah citra yang disimpan dalam format digital (dalam bentuk file) 

dan diolah oleh komputer. Citra digital dapat didefinisikan secara matematis 

sebagai fungsi intensitas dalam dua variabel x dan y yang dapat dituliskan f(x,y), 

dimana (x,y) merepresentasikan koordinat spasial pada bidang dua dimensi dan 

f(x,y) merupakan intensitas cahaya pada koordinat tersebut (Adi, 2010). Citra 
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digital disebut juga citra diskrit, karena dihasilkan melalui digitalisasi citra 

kontinu (citra analog). Ada tiga jenis citra digital yang sering digunakan, yaitu : 

1. Citra Biner (monochrome) 

Banyaknya warna ada 2 macam, yaitu hitam dan putih. Dimana gradasi 

warna adalah 1 = warna putih, dan 0 = warna hitam. 

 

Gambar 2.4 Contoh Citra Biner 1 Bit 

2. Citra Grayscale (skala keabuan) 

Banyaknya warna tergantung pada jumlah bit yang disediakan oleh 

memori untuk menampung kebutuhan warna ini. Misalnya 2 bit (2 
2
) 

mewakili 4 warna, 3 bit (2 
3
) mewakili 8 warna, dan seterusnya sampai 

maksimal 8 bit (2 
8
) yang mewakili 256 warna. Semakin besar jumlah bit 

warna yang disediakan di memori, semakin halus gradasi warna yang 

terbentuk (Sutoyo, 2009). 

 

Gambar 2.5 Contoh Citra Grayscale 4 Bit 

 

3. Citra Warna (True Color) 

Setiap piksel pada citra warna mewakili warna yang merupakan kombinasi 

dari tiga warna dasar (RGB = Red, Green, Blue). Setiap warna dasar 

menggunakan penyimpanan 8 bit = 1 byte, yang berarti warna mempunyai 

gradasi sebanyak 256 warna. Berarti setiap piksel mempunyai kombinasi 

warna sebanyak 2
8
. 2

8
. 2

8
  = 2

24
  = 16 juta warna lebih (Sutoyo, 2009).  
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Itulah sebabnya disebut sebagai citra true color karena mempunyai jumlah 

warna yang cukup besar sehingga bisa dikatakan hampir mencakup semua 

warna di alam.  

 

Gambar 2.6 Contoh Citra Warna 4 Bit  

 

Penyimpanan citra true color di dalam memori berbeda dengan citra 

grayscale. Setiap piksel dari citra grayscale 256 gradasi warna diwakili 

oleh 1 byte, sedangkan pada 1 piksel citra true color diwakili oleh 3 byte, 

dimana masing-masing data byte merepresentasikan warna merah (red), 

hijau (green), dan biru (blue). 

 

R G B  

Gambar 2.7 Representasi 3 Byte Citra Warna 

 

Berikut adalah elemen-elemen yang terdapat pada citra digital (Sutoyo, 2009) : 

1. Kecerahan (brightness) 

Kecerahan merupakan intensitas cahaya yang dipancarkan piksel dari citra 

yang dapat ditangkap oleh sistem penglihatan. Kecerahan pada sebuah titik 

(piksel) di dalam citra merupakan intensitas rata-rata dari suatu area yang 

melingkupinya. 

2. Kontras (contrast) 
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Kontras menyatakan sebaran terang dan gelap dalam sebuah citra. Pada 

citra yang baik, komposisi gelap dan terang tersebar secara merata. 

3. Kontur (contour) 

Kontur adalah keadaan yang ditimbulkan oleh perubahan intensitas pada 

piksel-piksel yang bertetangga. Karena adanya perubahan intensitas inilah 

mata mampu mendeteksi tepi-tepi objek di dalam citra. 

4. Warna 

Warna sebagai persepsi yang ditangkap sistem visual terhadap panjang 

gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek. 

5. Bentuk (shape) 

Bentuk adalah properti intrinsik dari objek 3 dimensi, dengan pengertian 

bahwa bentuk merupakan properti intrinsik utama untuk sistem visual 

manusia. 

6. Tekstur (texture) 

Tekstur dicirikan sebagai distribusi spasial dari derajat keabuan di dalam 

sekumpuan piksel-piksel yang bertetangga. Tekstur adalah sifat-sifat atau 

karakteristik yang dimiliki oleh suatu daerah yang cukup besar sehingga 

secara alami sifat-sifat tadi dapat berulang dalam daerah tersebut. Tekstur 

adalah keteraturan pola-pola tertentu yang terbentuk dari susunan piksel-

piksel dalam citra digital. Informasi tekstur dapat digunakan untuk 

membedakan sifat-sifat permukaan suatu benda dalam citra yang 

berhubungan dengan kasar dan halus, juga sifat-sifat spesifik dari 

kekasaran dan kehalusan permukaan tadi, yang sama sekali terlepas dari 

warna permukaan tersebut. 
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2.3 Format File Citra Bitmap 

Citra bitmap sering disebut juga dengan citra raster. Citra bitmap menyimpan data 

kode citra secara digital dan lengkap (cara penyimpanannya adalah per piksel). 

Citra bitmap dipresentasikan dalam bentuk matriks atau dipetakan dengan 

menggunakan bilangan biner atau sistem bilangan lain. Citra ini memiliki 

kelebihan mudah untuk memanipulasi warna, tetapi untuk mengubah objek lebih 

sulit. Tampilan bitmap mampu menunjukan gradasi bayangan dan warna dari 

sebuah gambar. Oleh karena itu bitmap merupakan media elektronik yang paling 

tepat untuk gambar-gambar dengan perpaduan gradasi warna yang rumit, seperti 

foto dan lukisan digital. Citra bitmap biasanya diperoleh dengan cara scanner, 

kamera digital, video capture, dan lain-lain (Sutoyo, 2009).  

 

Beberapa hal yang mempengaruhi besar kecilnya ukuran suatu file gambar bitmap 

adalah pada dimensi gambar (panjang dan lebar) dan juga kedalaman warna (bit 

depth) yang dimiliki oleh gambar tersebut. Contoh dari dimensi gambar adalah 

misalnya sebuah file dengan ukuran 400 × 500, 1024 × 768, dan lain-lain. Untuk 

kedalaman warna (bit depth) dapat di contohkan seperti 1 bit, 4 bit, 8 bit, 16 bit, 

dan 24 bit. Kedalaman warna maksudnya adalah jika memiliki gambar dengan 

kedalaman warna 24 bit, maka tiap satu titik (piksel) gambar akan disimpan dalam 

ruang sebesar 24 bit.  

 

Untuk melakukan perhitungan besarnya file bitmap dapat dilihat rumus sebagai 

berikut : 
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Keterangan : 

Width   : lebar gambar 

Height   : panjang gambar 

Bit depth  : kedalaman warna 

54 byte   : ukuran file header (14) + informasi file header (40)  

Misal dicontohkan terdapat gambar dengan ukuran 400 × 500 piksel dengan 

kedalaman warna 24 bit, maka ukuran file gambar tersebut adalah : 

((400 × 500 × 24) / 8))  +  54 byte = 600054 byte = 585 KB 

 

Struktur file bitmap akan ditunjukkan pada tabel 2.1 berikut :  

Tabel 2.1 Struktur File Bitmap (SFB, 2010) 

Size of bitmap = ((width × height × bit depth) / 8)) + 54 byte 
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Beberapa format file yang umum digunakan dalam pemrograman citra dapat 

disajikan  dalam tabel 2.2  berikut : 

Tabel 2.2 Format File Citra Bitmap (Usman, 2005) 
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No Nama Format Ekstensi Kegunaan

Microsoft Windows Format umum untuk menyimpan Citra 

Bitmap Format Bitmap yang dikembangkan Microsoft

Computerserve Graphics Format  umum citra yang dirancang

Interchange Format untuk keperluan transmisi melalui modem

Aldus Tagged Format kompleks dan multiguna yang

File Format dikembangkan oleh Aldus bersama Microsoft

WordPerfect Graphics Format Vektor yang juga mendukung

Format citra bitmap

GEM Format bitmap yang dikembangkan untuk riset 

Image Format digital dilingkungan GEM

Zsoft Pengolahan Citra Dirancang untuk penyimpanan citra layar dan 

Paintbrush Format merupakan format bitmap yang didukung luas

Microsoft Paint Secara fungsional mirip dengan IMG dan PCX,

Bitmap Format tetapi kurang populer

AT & T Format untuk 16-bit dan 24-bit citra warna

Targa Format  penuh diciptakan untuk sistem truevision

Apple Macpaint Format asli dari Macintosh Macpaint

Format program

Sun Microsystem Format bitmap asli yang digunakan pada

Raster Format Sun SPARCS

X-Windows X-11 Format umum untuk menyimpan citra bitmap

Bitmap Format yang dikembangkan untuk X Windows

RAS

BMP1

GIF

TIF

WPG

11 XBM

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IMG

PCX

MSP

TGA

PNTG

 

 

2.4 Metode LSB (Least Significant Bit) 

Metode LSB (Least Significant Bit) merupakan metode watemarking dalam 

domain spasial yang paling sederhana (Munir, 2010) serta merupakan salah satu 

metode watermarking yang bekerja pada mode warna RGB (Evan, 2009). Pada 

susunan byte (1 byte = 8 bit), ada bit paling berarti (Most Significant Bit atau 

MSB) dan bit yang paling kurang berarti (Least Significant Bit atau LSB).  

11001010

MSB LSB  

Gambar 2.8 Struktur Bilangan Biner 



27 
 

Metode LSB menyembunyikan watermark pada citra digital dengan 

menyisipkannya pada bit rendah atau yang paling kanan (LSB) pada data piksel. 

LSB dari citra akan digantikan dengan bit data watermark. Misalkan dicontohkan 

bit data (piksel citra) sebelum penambahan watermark adalah sebagai berikut : 

10101100  01010011  11001100  11100011 

Kemudian akan disisipkan watermark berupa data bit (yang telah dikonversi ke 

dalam bilangan biner) yaitu 1001, sehingga proses perubahan bit terendahnya 

adalah sperti gambar 2.9 berikut : 

10101100 01010011 11001100 11100011

0 01 1

10101101 01010010 11001100 11100011

maka menjadi

 

Gambar 2.9 Skema Penyisipan Bit LSB 

 

Misalkan susunan byte tersebut di dalam citra digital adalah seuatu gambar 

dengan warna tertentu, maka perubahan satu bit LSB tidak akan merubah warna 

secara berarti dari persepsi penglihatan manusia (HVS). 

 

Jika digunakan suatu citra gambar bitmap 24 bit (true color), maka setiap piksel 

(titik) pada gambar tersebut tersusun atas tiga warna RGB yaitu merah, hijau, dan 

biru yang masing-masing disusun oleh bilangan 8 bit dari 0 sampai 255 atau 

dalam format biner 00000000 sampai 11111111. Sehingga total warna yang 

didapat pada gambar bitmap 24 bit adalah 2 
24  

=
  
2 

8 
. 2 

8 
. 2 

8  
= 16.777.216 (16 
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juta warna). Dengan demikian pada setiap piksel file citra bitmap 24 bit citra dapat 

disisipkan 3 bit data watermark. 

 

Berikut ini akan dicontohkan proses penyisipan watermark pada data 24 bit piksel, 

misalkan akan disisipkan data berupa teks dengan karakter huruf “L” yang dalam 

kode ASCII bernilai 76 dan jika direpresentasikan dalam bilangan biner yaitu 

01001100 ke dalam 3 piksel citra gambar. Sebagai contoh adalah citra dengan 

ukuran 4 × 4, yang disusun tiap pikselnya oleh warna RGB. 

3 Piksel yang akan 

disisipkan bit data 

huruf “L”

R G B

1 Piksel

8 8 8

24 bit
 

Gambar 2.10 Skema Penyisipan Data pada 24 Bit Data Piksel 

 

Misal data raster asli adalah sebagai berikut : 

( 00100111 11101001 11001000 ) 

( 00100111 11001000 11101001 ) 

( 11001000 00100111 11101001 ) 
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Representasi biner huruf “L” adalah 01001100, sehingga akan dihasilkan data 

piksel sebagai berikut : 

 ( 00100110 11101001 11001000 ) 

 ( 00100110 11001001 11101001 ) 

 ( 11001000 00100110 11101001 ) 

 

Terlihat ada 4 bit terendah yang mengalami perubahan, dan mata manusia 

menganggap tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Perubahan pada 

LSB ini terlalu kecil untuk terdeteksi oleh mata manusia sehingga bit data dapat 

disisipkan dengan efektif. Kekurangan dari metode ini adalah bahwa metode ini 

membutuhkan tempat penyimpanan yang relatif besar dan dapat dengan mudah 

untuk mengungkap data yang disisipkan pada citra. 

 

Walaupun banyak kekurangan pada metode ini, tetapi kemudahan 

implementasinya membuat metode ini tetap digunakan sampai sekarang. Metode 

ini membutuhkan syarat yaitu jika dilakukan kompresi harus digunakan format 

lossless compression, karena metode ini menggunakan bit-bit pada setiap piksel. 

Jika digunakan format lossy compression, bit yang disembunyikan dapat rusak 

maupun hilang. 

 

2.5 Delphi 2010 

Delphi merupakan bahasa pemrograman berbasis visual yang dibuat oleh 

perusahaan pengembang perangkat lunak yang sangat terkenal, yaitu Borland. 

Namun saat ini Delphi menjadi bagian dari jajaran IDE milik perusahaan 
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Embarcadero Technologies setelah perusahaan tersebut mengakuisisi CodeGear, 

(anak perusahaan Borland yang menangani tool pengembangan aplikasi). Delphi 

merupakan bahasa pemrograman yang cukup canggih dan mempunyai banyak 

fasilitas, antara lain fasilitas untuk pengolah angka, database, internet, grafik, dan 

animasi dan tidak hanya aplikasi yang berjalan di Windows. Delphi yang terbaru 

versi 6.0 keatas, beberapa fasilitasnya sudah mendukung cross platform, yaitu 

aplikasi yang dapat dijalankan di Windows dan di GNU/Linux (Robi’in, 2004).  

 

Bahasa pemrograman yang digunakan dalam Delphi adalah suatu variant dari 

bahasa pascal, yang oleh Delphi disebut sebagai Object Pascal karena variant ini 

mengimplementasikan Object Oriented Programming (Bahri, 2008). Kemampuan 

Delphi secara umum adalah menyediakan komponen-komponen dalam bentuk  

objek visual, sehingga dapat dilihat.  

 

Aspek penting yang perlu dicatat tentang bahasa pemrograman Delphi termasuk 

antara lain (DEL, 2010) : 

1. Penanganan object sebagai reference/pointer secara transparan. 

2. Properti sebagai bagian dari bahasa tersebut; benar, sebagai getter dan 

setter (atau accessor and mutator), yang secara transparan 

mengenkapsulasi akses pada field-field dalam kelas tersebut. 

3. Properti index dan default yang menyediakan akses pada data kolektif. 

4. Pendelegasian implementasi interface pada field ataupun properti dari 

class. 
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5. Implementasi penanganan windows message dengan cara membuat method 

dalam class dengan nomor/nama dari windows message yang akan di-

handle. 

6. COM bersifat interface yang independen dengan implementasi class 

sebagai reference counted. 

7. Kompilasi yang dapat menghasilkan kode yang berjalan secara native x86 

ataupun managed code pada arsitektur framework .NET. 

 

Pada saat pertama kali Delphi 2010 dipanggil/dijalankan, akan muncul beberapa 

tools utama dalam IDE, yaitu Menu, Toolbar, Tool Palette, Object Inspector, 

Structure, Code Editor, Project Manager, dan beberapa tools lain. 

 

 
 

Gambar 2.11 Tampilan Utama Delphi 2010 
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Beberapa contoh fasilitas-fasilitas dalam Delphi 2010 antara lain : 

1. Menu Bar 

Menu yang ada dalam Delphi berisi sejumlah besar perintah yang sebagian 

diantaranya memiliki shotcut key yang dapat dipergunakan untuk akses 

cepat menggunakan keyboard. 

2. Toolbar 

Toolbar yang ada dalam Delphi berupa sekumpulan tombol untuk fungsi-

fungsi yang sering dipergunakan. Toolbar tersebut dikelompokkan dalam 

beberapa kelompok, yaitu Standard, Debug, Desktop, Custom, 

Personality, Position, Spacing, Align, Browser, HTML Design, HTML 

Format, HTML Table, Component, View. 

3. Tool Palette 

Toolt Palette berisi komponen-komponen Delphi (Console Application, 

Control Panel Application, Dynamic-Link Library, MDI Application, 

Package, Resource DLL Wizard, SDI Application, Service Application, 

VCL Forms Application) yang dapat dipergunakan untuk menyusun 

tampilan program dalam form. Komponen yang ada dalam tool palette 

disusun dan dikelompokkan dalam page sesuai fungsinya (Additional, 

Win32, System, Win 3.1, Dialogs, dll). Ketika meletakkan mouse printer 

diatas sebuah komponen dalam tool palette dan dibiarkan beberapa saat, 

maka akan muncul nama komponen tersebut dalam tooltip. 

4. Structure menampilkan hubungan parent-child antar komponen dalam 

bentuk hirarki. Structure, Form Designer dan Object Inspector saling 

tersinkronisasi, sehingga bila fokus diubah dalam Form Designer maka 
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fokus dalam Structure dan Object Inspector akan berubah. Dalam 

Structure ini daftar komponen disajikan dalam suatu diagram yang sesuai 

dengan diagram pohon. Melalui fasilitas ini, maka dapat dilakukan 

pemilihan objek yang sudah dimasukkan. 

5. Object Inspector 

Object Inspector dipergunakan untuk mengubah nilai properties dari objek 

terseleksi yang ada dalam Form Designer. Object Inspector terdiri atas dua 

Tab/page, yaitu properties dan events. Setiap jenis komponen akan 

memiliki properties dan events yang berbeda dengan jenis komponen 

lainnya. Tab properties berguna untuk mengubah suatu karakteristik dari 

suatu komponen, misalnya caption, font, color, name, dan lain-lain. Tab 

events digunakan untuk menyisipkan kode untuk menangani kejadian, 

misalnya onclick, onclose, dan lainnya. 

6. Form Designer 

Form adalah suatu objek yang dipakai sebagai tempat bekerja program 

aplikasi. Form Designer berbentuk jendela dan dapat diibaratkan sebagai 

kertas kosong atau meja kerja yang siap untuk digambari atau diberi objek-

objek lain diatasnya. 

7. Code Editor  

Code Editor digunakan untuk menuliskan suatu kode program. Delphi 

2010 akan membangkitkan kode program dalam bahasa object pascal 

dalam bentuk teks editor yang memiliki banyak fitur. 
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8. Project Manager 

Project Manager digunakan untuk mengelola project. Sesuatu yang ada 

hubungannya dengan project seperti menambah project, menghapus 

bagian dari project, mengkompilasi project, serta membangun project 

secara umum dapat dilakukan pada fitur ini.  

 

2.6 Model Sekuensial Linier 

Sekuensial linier mengusulkan sebuah pendekatan kepada perkembangan 

perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang mulai pada tingkat dan 

kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan 

permeliharaan (Pressman, 2002).  

 

Desain KodeAnalisis Tes

Pemodelan Sistem 
Informasi

Pemeliharaan

 

Gambar 2.12 Model Sekuensial Linier 

 

Dimodelkan setelah siklus rekayasa konvensional, model sekuensial linier 

melingkupi aktivitas-aktivitas sebagai berikut (Pressman, 2002) : 

a) Rekayasa dan pemodelan sistem/informasi 

Karena perangkat lunak selalu merupakan bagian dari sebuah sistem 

(bisnis) yang lebih besar, kerja dimulai dengan membangun syarat dari 

semua elemen sistem dan mengalokasikan beberapa subset dari kebutuhan 
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keperangkat lunak tersebut. Pandangan sistem ini penting ketika perangkat 

lunak harus berhubungan dengan elemen-elemen yang lain seperti 

perangkat lunak, manusia, dan database. Rekayasa dan analis sistem 

menyangkut pengumpulan kebutuhan pada tingkat sistem dengan sejumlah 

kecil analisis serta desain tingkat puncak. Rekayasa informasi mencakup 

juga pengumpulan kebutuhan pada tingkat bisnis strategis dan tingkat area 

bisnis. 

b) Analisis kebutuhan perangkat lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan diintensitaskan dan difokuskan, 

khususnya pada perangkat lunak. Untuk memahami sifat program yang 

dibangun, perekayasa perangkat lunak (analis) harus memahami domain 

informasi, tingkah laku, unjuk kerja, dan antar muka (interface) yang 

diperlukan. Kebutuhan baik untuk sistem maupun perangkat lunak 

didokumentasikan dan dilihat lagi dengan pelanggan. 

c) Desain 

Desain perangkat lunak sebenarnya adalah proses multi langkah yang 

berfokus pada empat atribut sebuah program yang berbeda; struktur data, 

arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail (algoritma) 

prosedural. Proses desain menerjemahkan syarat/kebutuhan ke dalam 

sebuah representasi perangkat lunak yang dapat diperkirakan demi kualitas 

sebelum dimulai pemunculan kode. Sebagaimana persyaratan, desain 

didokumentasikan dan menjadi bagian dari konfigurasi perangkat lunak. 
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d) Generasi kode 

Desain harus diterjemahkan ke dalam bentuk mesin yang bisa dibaca. 

Langkah pembuatan kode melakukan tugas ini. Jika desain dilakukan 

dengan cara yang lengkap, pembuatan kode dapat diselesaikan secara 

mekanis. 

e) Pengujian 

Sekali kode dibuat, pengujian program dimulai. Proses pengujian berfokus 

pada logika internal perangkat lunak, memastikan bahwa semua 

pernyataan sudah diuji, dan pada eksternal fungsional yaitu mengarahkan 

pengujian untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa 

input yang dibatasi akan memberikan hasil aktual yang sesuai dengan hasil 

yang dibutuhkan 

f) Pemeliharaan 

Perangkat lunak akan mengalami perubahan setelah disampaikan kepada 

pelanggan (perkecualian yang mungkin adalah perangkat lunak yang 

dilekatkan). Perubahan akan terjadi karena kesalahan-kesalahan 

ditentukan, karena perangkat lunak harus disesuaikan untuk 

mengakomodasi perubahan-perubahan di dalam lingkungan eksternalnya 

(contohnya perubahan-perubahan yang dibutuhkan sebagai akibat dari 

perangkat peripheral atau sistem operasi baru), atau karena pelanggan 

membutuhkan perkembangan fungsional atau unjuk kerja. Pemeliharaan 

perangkat lunak mengaplikasikan lagi setiap fase program sebelumnya dan 

tidak membuat yang baru lagi. 
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Keunggulan model sekuensial linier antara lain : 

1. Mudah diaplikasikan 

2. Memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodean, 

pengujian, dan pemeliharaan 

 

Kelemahan model sekuensial linier antara lain : 

1. Jarang sekali proyek nyata mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan 

model karena model ini bisa melakukan iterasi tidak langsung. Hal ini 

berakibat ada perubahan yang diragukan pada saat proyek berjalan. 

2. Pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga 

sulit untuk megakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. 

3. Pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu sampai akhir 

proyek dilalui. Sebuah kesalahan jika tidak diketahui dari awal akan 

menjadi masalah besar karena harus mengulang dari awal. 

4. Pengembang sering malakukan penundaan yang tidak perlu karena 

anggota tim proyek harus menunggu tim lain untuk melengkapi tugas 

karena memiliki ketergantungan hal ini menyebabkan penggunaan waktu 

tidak efesien 

 


