
 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Objek Penelitian 

Pengembangan perangkat lunak pada penelitian ini memilih objek penelitian 

berupa file gambar dalam format digital (BMP 24 bit). File gambar tersebut akan 

disisipkan label hak cipta dalam bentuk digital. Proses penyisipan label digital 

pada file gambar dilakukan melalui proses perubahan bit data piksel yang 

signifikan terhadap kelemahan sistem penglihatan manusia dalam aspek HVS 

(Human Visual System).  

 

3.2 Tahap Penelitian 

Dalam penelitian ini akan dilakukan beberapa tahapan dalam perancangan 

perangkat lunak untuk mencapai tujuan penelitian. Tahapan pertama adalah 

menentukan rumusan dan batasan masalah dari penelitian berupa pengembangan 

aplikasi watermarking yang dapat menyisipkan label digital pada citra digital 

(bitmap) dan dapat membaca label digital dengan menerapkan metode LSB (Least 

Significant Bit).  

 

Tahapan kedua adalah melakukan studi literatur dengan mengumpulkan dan 

mempelajari terhadap sumber-sumber literatur baik dalam bentuk buku maupun 
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sumber literatur lain yang diunduh dari internet berupa laporan, makalah, dan 

jurnal.  Selain itu juga dilakukan pembelajaran yang lebih baik dalam memahami 

bahasa pemrograman Delphi 2010 yang digunakan dalam pengembangan aplikasi 

watermarking. 

 

Tahapan ketiga adalah dengan implementasi/pembuatan perangkat lunak yang 

dibangun. Pada tahapan ini akan dilakukan pembuatan perangkat lunak 

menggunakan teknik blind watermarking. Ada beberapa sub tahapan yang dilalui 

pada tahap pembuatan program yaitu : 

a. Analisis dan spesifikasi sistem 

b. Perancangan alur logika, antarmuka perangkat lunak.  Proses umum teknik 

blind watermarking dapat dilihat pada diagram blok berikut : 

Gambar Asli Penyisipan

Label Digital

Enkripsi (DES & MD5)

Gambar ber-
Watermark

Ekstraksi

Kunci Dekripsi (DES & MD5)Kunci

Label Digital

 

 Gambar 3.1 Diagram Blok Algoritma Blind Watermarking 

 

c. Implementasi perangkat lunak 

d. Pengujian untuk memperbaiki kesalahan pada perangkat lunak 
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Tahapan keempat adalah melakukan analisis terhadap implementasi/pembuatan 

perangkat lunak. Tahap selanjutnya dilakukan pengambilan kesimpulan terhadap 

sejumlah hasil yang telah didapat selama tahapan perencanaan. 

 

Alur tahapan penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :  

Mulai

Perumusan dan 
pembatasan masalah

Selesai

Studi Literatur

Pembuatan Program

Analisis dan 
Kesimpulan

Implementasi 
Metode LSB

Metode LSB

 

Gambar 3.2 Alur Tahapan Penelitian 


