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ABSTRAK 
Echo data hiding is a watermarking method used to hide data in an audio file. The echo data hiding is used to provide 
proof of ownership, annotation, and assurance of content integrity. This method can be applied due to human auditory 
system weakness which has limitation in capturing sounds. Echo data hiding uses noise to introduce the data in an audio 
file. Echo data hiding seeks to embed its data into data stream with minimal degradation of the original data. This 
minimal degradation is intended to make the changes in the cover audio either imperceivable or simply dismissed by the 
listener as a common non-objectionable environmental distortion. The particular distortion is similar to resonances 
found in a room due to the existence of walls, furniture, etc. By adjusting several parameters of the echoes, control can 
be done over both the degree and type of resonance being introduced. With carefully-selected parameter choices, the 
added resonances can be made imperceivable to the average human listener. Thus, the limits of the human auditory 
system discriminatory ability can be used to hide data in an audio data stream. 
Keywords: Echo Data Hiding, Cepstrum, Autocorrelation 
 
1. Pendahuluan 
Bisnis pengiriman dan distribusi melalui compact disc atau removable disc dari produk-produk multimedia menghadapi 
hambatan besar yang berhubungan dengan penggandaan dan manipulasi secara sempurna dan tanpa batas pada end user. 
Digital watermarking adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengatur penggandaan, mengidentifikasi media, 
pelacakan dan proteksi isi dari hak pemilik. Proteksi terhadap isi dari file audio dapat dilakukan dengan menggunakan 
salah satu metode watermarking yang disebut dengan metode echo data hiding. Metode ini menggunakan sinyal echo 
untuk mewakili data yang akan disisipkan dalam suatu sinyal audio. 
 
Pada suatu format digital, isi dinyatakan sebagai rangkaian dari angka 0 dan 1. Isi dapat digandakan secara sempurna 
dalam waktu yang tidak terbatas. Seorang user juga dapat melakukan manipulasi pada file-file ini. Untuk mendukung 
keamanan penggandaan maupun manipulasi isi maka seharusnya disediakan mekanisme proteksi terhadap isi. Proses 
Mekanisme proteksi terhadap isi berarti mengusahakan untuk melindugi hak-hak dari pembuat isi, distributor dan user. 
Pemilik dari isi menempatkan sebuah deskripsi yang unik dari file asli pada sebuah registration authority yang netral. 
Mekanisme yang unik ini mungkin menggunakan suatu nilai atau deskripsi berupa teks. Kemudian, registration authority 
memberikan sebuah angka identifikasi yang unik pada isi dan mengarsipkan keduanya untuk referensi di masa yang akan 
datang. Angka identifikasi yang unik ini berhubungan dengan data pemilik dari isi file tersebut.  
 
Digital watermark ini secara aman dan rahasia menggabungkan angka identifikasi yang unik dengan isi yang asli. 
Kualitas dari isi yang merupakan hasil penggabungan dalam file audio pasti mengalami penurunan walaupun hanya 
sedikit. Dengan menggunakan metode echo data hiding, apabila dibutuhkan pembuktian tentang pemilik dari isi tersebut 
maka angka identifikasi yang unik tadi dapat diekstrak langsung dari isi yang telah di-watermark. Sebagai tambahan 
untuk menyisipkan sebuah watermark dalam isi secara rahasia, seorang pemilik dari isi dapat menambahkan sebuah 
‘label’ yang berhubungan dengan angka identifikasi yang unik. Label ini merupakan pemberitahuan secara umum yang 
menginformasikan kepada user tentang hak kekayaan intelektual dari isi tersebut. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah perangkat lunak yang mampu mengimplementasikan konsep 
penyembunyian data sebagi watermark dalam file audio. Tujuan secara detail adalah memahami konsep Watermarking 
dengan menggunakan metode echo data hiding pada file audio dengan format PCM WAVE, dan membuat sebuah 
program untuk melakukan pelabelan dan memunculkan label Watermark kembali dengan metode echo data hiding pada 
file audio berformat PCM WAVE 
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut: penyisipan watermarking dengan 
menggunakan metode echo data hiding, dan pembuatan program Watermarking pada file audio PCM WAVE dengan 
metode echo data hiding dengan kemampuan membuat kode yang unik, menambahkannya ke dalam file dan kemudian 
membacanya kembali. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 File WAVE 
Format file wave merupakan salah satu format yang digunakan untuk menyimpan suara pada rentang frekuensi 20 Hz 
sampai 20 kHz. Gelombang suara mempunyai data yang kontinyu sehingga gelombang tersebut bila digambarkan akan 
berupa kurva yang tidak putus-putus, akan tetapi komputer hanya dapat menyimpan data dalam bentuk digital. File 
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dengan format wave menggunakan metode pulse code modulation (PCM) untuk menyimpan suara yang bersifat analog 
menjadi data digital pada komputer. PCM adalah salah satu cara merepresentasikan data analog dalam bentuk digital 
dimana data sinyal analog tersebut diambil sampelnya pada setiap selang periode tertentu kemudian dijadikan nilai pada 
sistem digital. Selang waktu yang digunakan untuk mengambil sampel pada sinyal analog tersebut menentukan kualitas 
suara yang dihasilkan. Semakin banyak sampel sinyal analog yang diambil dalam selang waktu tertentu maka semakin 
baik pula kualitas suara yang dihasilkan (hasil suara akan mendekati dengan suara aslinya). Data mentah hasil PCM ini 
kemudian disimpan dalam format file .WAV. 
 

 

Basic Wave File Layout 
 

 
Chunk ID  “RIFF” 
Chunk Data Size 
 
 
RIFF Type ID “WAVE” 
 

 
Chunk ID “fmt” 
Chunk Data Size 
 
 
Sample Format Info 
 

 
 
Chunk ID “data” 
Chunk Data Size 
 
 
Digital Audio Samples 
 

  
  

 Chunk Header 
 Chunk Data Bytes 

  
Gambar 1. Struktur File Wave 

 
2.2 Echo Data Hiding 
Echo Data Hiding menempatkan informasi sisipan pada sinyal asli (yang selanjutnya disebut cover audio) dengan 
menggunakan sebuah “echo.” Pada hal tertentu telinga manusia tidak dapat mendengar sinyal asli dan echo secara 
bersamaan, melainkan hanya berupa sinyal distorsi tunggal. Hal ini sulit ditentukan secara tepat, ini tergantung pada 
kualitas rekaman sinyal asli, tipe suara yang di-echo dan pendengar. Fungsi sistem yang digunakan pada domain waktu 
adalah discrete time exponential yang cara membedakannya hanya pada delay antar impuls. Untuk membentuk echo 
hanya menggunakan dua buah impuls yang disebut kernel. Kernel “satu” dibuat dengan delay δ1 detik sedangkan kernel 
“nol” dibuat dengan delay δ0 detik. 
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Gambar 2. Kernel dan Proses Pembentukan Echo 
 
Agar dapat meng-enkode lebih dari satu bit, cover audio harus dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tiap 
bagian lalu dapat di-echo-kan sesuai dengan bit yang diinginkan, dengan mempertimbangkan masing-masing bagian 
sinyal sebagai suatu sinyal independen. Sebagai contoh. sebuah sinyal dibagi  ke  dalam  tujuh bagian dengan ukuran 
sama besar, misalkan nama dari masing-masing bagian adalah a, b, c, d, e, f, dan g. Bagian a, c, d, dan g akan dienkode 
bit biner satu, untuk itu digunakan kernel “satu” sebagai fungsi sistem untuk tiap-tiap bagian ini. Masing-masing bagian 
secara independen terlibat dengan fungsi sistem yang cocok. Sedangkan bit biner nol akan dienkode ke dalam bagian b, 
e, dan f dengan cara yang sama akan tetapi kernel yang digunakan adalah kernel “nol”. Setelah semua bagian telah 
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diproses dengan fungsi sistem yang sesuai, maka hasilnya akan digabungkan kembali. Keadaan ini sama halnya dengan 
mengenkode semua bagian dengan menggunakan kernel ”satu” atau kernel ”nol”. 
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Gambar 3. Proses Penyisipan 

 
Dua buah mixer sinyal harus dibuat untuk menggabungkan kedua sinyal hasil enkode. Mixer sinyal masing-masing 
mewakili kedua buah bit biner baik bit biner satu maupun bit biner nol (bergantung pada bit yang akan disembunyikan 
dalam bagian tersebut) atau pada tahap transisi antara bagian–bagian yang  berisi bit biner yang berbeda. 
 
Pengekstrakan informasi yang telah disisipkan dimulai dengan cara mendeteksi jarak antara echo. Untuk melakukan hal 
ini, maka jarak antar kedua echo tersebut perlu diuji dengan menggunakan autokorelasi terhadap cepstrum sinyal yang 
telah dienkode.  
 
2.3 Cepstrum 
Analisa cepstral menggunakan suatu bentuk sistem homomorfik yang mengubah operasi konvolusi menjadi suatu operasi 
penambahan. Seperti sistem-sistem homomorfik pada umumnya, cepstrum dapat direpresentasikan dalam transformasi 
Fourier (F), logaritma kompleks dan invers dari transformasi Fourier (F-1) seperti digambarkan pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Blok Diagram Cepstrum dan Inversnya 

 
2.4 Autokorelasi Pada Cepstrum 
Dengan menggunakan cepstrum, fungsi autokorelasi pada dirinya sendiri dari sinyal input dapat ditemukan dengan 
menghitung nilai cepstrum dan mengkuadratkan hasilnya. Langkah-langkah dari proses ini digambarkan pada Gambar 5. 
Sebelum mengkuadratkan hasil cepstrum, maka hasil cepstrum tersebut harus diubah terlebih dahulu dengan transformasi 
fourier. Lalu sebuah sistem linier x2 dilakukan pada nilai yang telah berubah ke area frekuensi tersebut. Akhirnya, fungsi 
invers fourier digunakan untuk mengembalikan nilai tersebut ke area waktu. 

 

 
 

Gambar 5. Representasi Cepstral Autokorelasi 
 
3. Metode Penelitian 
Metodologi Penelitian dapat dijelaskan seperti berikut ini: 
1) Merancang konsep teks yang hendak disisipkan sebagai echo 
2) Merancang pembagian data dari sebuah file wave untuk kemudian disisipi dengan teks 
3) Membangun program untuk proses encode dan decode 
4) Menguji paramenter-parameter recovery rate yang diijinkan 
 
4. Desain Arsitektur 
Mekanisme kerja dari Echo Data Hiding secara garis besar terdiri dari dua bagian besar yaitu modul penyisipan dan 
modul pengekstrakan. Mekanisme kerja Echo Data Hiding secara garis besar dapat dilihat pada Gambar 6. Secara garis 
besar, input dari proses penyisipan berupa sinyal audio, data dan yang terakhir adalah key. Key yang dimaksud dalam hal 
ini adalah parameter-parameter berupa nilai delay yang mewakili bit “0” dan “1” serta nilai skala dari sinyal echo yang 
akan dibuat. Saat proses penyisipan berlangsung, maka key yang digunakan berfungsi sebagai acuan dalam melakukan 
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proses pembuatan delay echo yang mewakili bit biner “0” dan “1”. Hasil dari operasi penyisipan ini adalah sebuah sinyal 
yang telah berisi data dan key (apabila ikut disisipkan). Data yang disisipkan dalam modul ini adalah sederetan bit biner 
yang merupakan konversi dari kode unik hasil generate. Penyisipan data sebaiknya dilakukan berulang-ulang sepanjang 
sinyal asli agar kemungkinan keberhasilan pengekstrakan data dapat menjadi lebih tinggi.  
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Gambar 6. Penyisipan dan Ekstrasi dalam Echo Data Hiding 
 
Sedangkan untuk proses pengekstrakan, input yang dibutuhkan hanya sinyal asli saja (apabila key sudah disisipkan dalam 
sinyal) atau sinyal asli beserta key yang harus diinputkan. Pada proses pengekstrakan ini, proses yang dilakukan adalah 
kebalikan dari proses penyisipan, akan tetapi proses yang dilakukan tetap berdasarkan key yang diinputkan. Apabila key 
yang diinputkan salah, maka data yang berhasil diekstrak akan tidak sama dengan data aslinya. Output dari proses 
ekstraksi ini adalah kode unik yang telah disisipkan sebelumnya. Data hasil ekstraksi ini nantinya masih berupa 
sekumpulan bilangan biner, sehingga harus diubah terlebih dahulu agar dapat digunakan untuk proses selanjutnya, seperti 
pengecekan validasi kode. 
 
Perhitungan tingkat keberhasilan (recovery rate) dihitung berdasarkan jumlah bit yang berhasil di-dekode dibagi dengan 
jumlah bit yang telah di-enkode sebelumnya, kemudian dikalikan dengan 100. Untuk lebih jelasnya dapat dlihat pada 
rumus berikut: 

placedbitsofnumber
decodedcorrectlybitsofnumberrateeryre 100*)(cov =

 
 
5. Kesimpulan 
Parameter-parameter seperti delay “0”, delay “1” dan skala sangat berpengaruh terhadap nilai recovery rate dari metode 
penyisipan pada metode Echo Data Hiding. Nilai skala yang besar akan meningkatkan nilai recovery rate, sehingga 
tingkat keberhasilan proses pengekstraksan menjadi lebih tinggi. Akan tetapi penggunaan nilai skala yang besar akan 
membuat sinyal audio menjadi bertambah rusak. Hal ini juga berlaku sama dengan nilai delay, dimana semakin kecil 
nilai delay maka nilai recovery rate akan semakin besar. Nilai delay yang besar juga akan membuat sinyal echo menjadi 
lebih terdengar. Nilai delay yang diberikan untuk mewakili bit “0” dan bit “1” haruslah berbeda. Hal ini dilakukan karena 
pada proses pengekstrakan, yang terjadi adalah membandingkan tingkat lonjakan dari dua buah titik delay “0” dan delay 
“1”, sehingga jika titik berada pada titik yang sama maka data yang dihasilkan akan kacau. Selain itu nilai delay yang 
diberikan sebaiknya termasuk bilangan prima, karena lonjakan hasil dari perhitungan cepstrum akan berulang tiap delay 
yang diberikan. 
 
6. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, yang pertama yaitu apabila hasil penyisipan ini kemudian di kompresi 
dengan metode loosely quality akankah tetap menghasilkan recovery rate yang baik. Dan yang kedua jika terjadi 
perekaman ulang dengan cara non digital apakah tetap didapatkan hasil yang baik pula. Kasus yang ketiga adalah 
masalah bagaimana proses penyiapan data ini dilakukan dalam dunia bisnis musik yang sesungguhnya. Apakah 
penyisipan data dilakukan secara online ataukah secara offline. 
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