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ABSTRACT 
This paper describes and gives an overview about Watermarking as a data hiding technique, this paper also elaborates  
applications of Watermarking in many fields of digital data, particularly an application of Watermarking for copyright 
protection. In this paper, we look at specific images base Watermarking using least significant bit technique and show 
that an observer can indeed distinguish between images carrying hidden messages and images which do not carry 
messages. This leads us to the notion of Watermarking capacity of how many bits of images we can hide within other 
images without causing statically significant modifications. 
Keyword: Watermarking, Domain spasial, Least Significant Bit, Copyright Labeling, Digital Signature 
 
1. Pendahuluan 
Sekarang ini hampir tidak ada orang yang tidak mengenal komputer. Hampir semua aspek kehidupan menggunakan 
komputer. Dari komputer yang mempunyai fungsi tertentu sampai pada komputer pribadi yang biasa digunakan oleh 
perusahaan besar maupun perusahaan kecil untuk menyimpan data perusahaan, menyimpan/mengolah database, 
mengatur keuangan, sampai pada sekedar untuk hiburan seperti mendengar musik atau permainan. 
 
Ada beberapa faktor yang membuat data digital (seperti teks, citra, audio dan video) banyak digunakan, antara lain 
karena data tersebut mudah diduplikasi dan hasilnya sama dengan aslinya, murah untuk penduplikasian dan 
penyimpanan, mudah disimpan untuk kemudian diproses lebih lanjut, serta mudah didistribusikan baik dengan media 
disk maupun melalui jaringan seperti internet. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi internet yang dapat 
menyajikan dan mempersatukan berbagai jenis data digital, sehingga data digital tersebut semakin banyak digunakan 
untuk membentuk suatu sistem multimedia.  
 
Pengiriman data multimedia secara online menghadapi masalah yang cukup besar dengan tidak adanya framework yang 
aman untuk melindungi data penting. Pengiriman data multimedia melalui CD (Compact Disk) atau removable disk yang 
lain menghadapi masalah besar karena pembajakan yang nyaris sempurna dari segi kualitas dan manipulasi data pada end 
user. Penggunaan internet untuk mengantarkan data dalam format multimedia digital meningkat sangat pesat akhir-akhir 
ini. Dalam format digital, isi data digambarkan sebagai aliran dari nilai 0 dan 1 yang harus ditransfer dengan utuh. Isi 
data ini dapat dicopy secara terus menerus. User  dapat juga memanipulasi file-file ini. 
 
Salah satu karya intelektual yang dilindungi adalah barang dalam bentuk digital, seperti software dan produk multimedia 
seperti teks, musik, gambar atau citra (image), dan video digital. Selama ini penggandaan atas produk digital tersebut 
dilakukan secara bebas dan leluasa dengan hasil yang sama persis. Pemegang hak cipta atas produk digital tersebut tentu 
dirugikan karena tidak mendapat royalti dari usaha penggandaan tersebut. 
 
Sebenarnya masalah penyalahgunaan hak cipta pada bidang multimedia tidak hanya mengenai penggandaan dan 
pendistribusiannya saja, tetapi juga mengenai label kepemilikan. Saat ini produk multimedia tersebut tidak hanya dapat 
didistribusikan secara offline, tetapi juga dapat dilakukan secara online melalui internet. Dan sebagian besar dari produk 
multimedia yang beredar di internet tidak mencantumkan informasi pemiliknya, sehingga  produk multimedia tersebut 
dapat diklaim oleh siapa saja sebagai hak miliknya. 
 
Salah satu cara untuk melindungi hak cipta multimedia adalah dengan menyisipkan informasi ke dalam data multimedia 
tersebut dengan teknik Watermarking. Informasi yang disisipkan ke dalam data multimedia disebut watermark, dan 
watermark dapat dianggap sebagai sidik digital (digital signature) dari pemilik yang sah atas produk multimedia 
tersebut. Dengan kata lain, watermark yang disisipkan menjadi label hak cipta dari pemiliknya. Penyisipan data dengan 
teknik Watermarking ini dilakukan sedemikian rupa sehingga informasi yang disisipkan tidak merusak data digital yang 
dilindungi. Data yang disisipkan bersifat tersembunyi dan keberadaannya tidak disadari oleh indera manusia. 
Untuk membuktikan kepemilikan suatu produk multimedia, pemegang hak cipta tersebut dapat mengekstraksi tanda 
watermark yang telah disisipkan ke dalam suatu data digital. Jika tanda tersebut sesuai dengan aslinya, maka 
kepemilikan atas produk tersebut telah terbukti. 
 
1.1. Tujuan Penelitian 
Mengimplementasikan Teknik Least Significant Bit untuk melakukan proses embedding dan ekstracting data serta 
mengetahui kelebihan dan kekurangan Teknik Least Significant Bit dengan menganalisa kinerjanya. 
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1.2. Rumusan Masalah 
a. Bagaimana memahami teknik penyisipan data (text atau logo) ke dalam sebuah gambar dan kemudian data tersebut 

dapat ditampilkan kembali. 
b. Bagaimana mengimplementasikan program Watermarking untuk menyisipkan dan menampilkan data dengan 

menggunakan teknik Least Significant Bit. 
 

2. Landasan Teori 
2.1.  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 berwatermark. 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 [4]. 

 
2.2.  Pengertian Watermarking 
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 (dalam posisi kertas tertentu), tetapi Watermarking pada media 
digital tak akan dirasakan kehadirannya oleh manusia tanpa alat bantu mesin pengolah digital seperti komputer [9]. 
 
Watermarking ini memanfaatkan kekurangan-kekurangan sistem indera manusia seperti mata dan telinga. Dengan adanya 
kekurangan inilah, metode Watermarking ini dapat diterapkan pada berbagai data digital. 
Jadi Watermarking merupakan suatu cara untuk menyembunyikan atau menanam suatu data/informasi tertentu ke dalam 
suatu data digital lainnya, tetapi tidak diketahui kehadirannya oleh indera manusia. 

 
2.3.  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 agar watermark hanya dapat diekstraksi oleh pihak yang sah. Kunci juga 
dimaksudkan untuk mencegah watermark dihapus oleh pihak yang tidak berhak[2]. 
 Kunci 

 

 Citra Citra berwatermark 

 Watermark 

Gambar 1.1. Proses Watermark pada Citra Digital 

 Kunci  

 
 Citra yang watermark  
 Diuji  yang  
 terekstraksi 

 Citra asal watermak asli 
 

Gambar 1.2. Proses Verifikasi Watermark pada Citra Digital 
 
Verifikasi watermark dilakukan untuk membuktikan status kepemilikan citra digital yang disengketakan. Verifikasi 
watermark terdiri dari dua sub-proses, yaitu ekstraksi watermark dan pembandingan. Proses ekstraksi watermark disebut 
juga decoding, bertujuan mengungkap watermark dari dalam citra. Decoding dapat mengikutsertakan citra asal atau tidak 
sama sekali, tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik. Proses pembandingan bertujuan untuk 
membandingkan watermark yang diungkap dengan watermark asli dan memberi keputusan tentang watermark tersebut. 

Encoding  

Decoding  Pembandingan  keputuasan 
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2.4. Aplikasi Watermarking 
Watermarking sebagai suatu teknik penyembunyian data pada data digital lain dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan 
seperti: 
1. Tamper-proofing: Watermarking yang digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi atau alat indikator yang 

menunjukkan data digital (host) telah mengalami perubahan dari aslinya. 
2. Feature location: menggunakan metode Watermarking sebagai alat untuk identfikasi isi dari data digital pada 

lokasi-lokasi tertentu, seperti contohnya penanaman objek tertentu dari beberapa objek yang lain pada suatu citra 
digital. 

3. Annotation/caption: Watermarking dapat digunakan sebagai keterangan tentang data digital itu sendiri. 
4. Copyright-Labeling: Watermarking dapat digunakan sebagai metode untuk penyembunyian label hak cipta pada 

data digital sebagai bukti otentik kepemilikan karya digital tersebut[9]. 
 

2.5. 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 spesial, sedangkan audio pada domain waktu. Atau lebih dahulu dilakukan 
transformasi ke dalam domain yang lain. 
 
Berbagai transformasi yang dikenal dalam pemrosesan sinyal digital seperti: 
1. FFT (Fast Fourier Transform) 
2. DCT (Discrete Cosine Transform) 
3. Wavelet Transform, dsb. 

 
2.6. Perbedaan Steganography dan Watermarking 
Watermarking merupakan aplikasi dari steganography, namun ada perbedaan diantara 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-
informasi ke dalam data digital tidak jauh berbeda. 
 
Data watermak yang lazim disisipkan ke dalam data digital adalah teks, citra, atau suara. Watermark berupa teks 
mengandung kelemahan karena kesalahan satu bit akan menghasilkan hasil teks yang berbeda pada waktu ekstraksi. 
Watermark berupa suara atau citra lebih disukai karena kesalahan pada beberapa bit watermark tidak menghasilkan 
perubahan yang berarti pada waktu ekstraksi. Hasil ekstraksi watermark yang mengandung kesalahan tersebut masih 
dapat dipersepsi secara visual (atau secara pengdengaran jika watermark-nya berupa suara). Citra yang sering digunakan 
sebagai watermark biasanya logo atau lambang. 

 
2.7. Teknik Penyembunyian Data pada Domain Spasial 
Teknik paling sederhana pada domain spasial adalah dengan cara menyisipkan watermark pada bagian LSB (Least 
Significant Bit). Teknik ini akan secara langsung memanipulasi nilai intensitas dari sejumlah pixel. Penyembunyian data 
dilakukan dengan mengganti bit-bit data di dalam segmen citra dengan bit-bit data rahasia. Pada susunan di dalam sebuah 
byte (1 byte  = 8 bit), ada bit yang kurang berarti disebut bit LSB. Bit LSB inilah yang akan dimanipulasi untuk 
penyisipan watermark. 
 
Misalnya pada byte 11010010, bit 1 yang pertama adalah bit MSB dan bit 0 yang terakhir adalah bit LSB. Bit yang cocok 
untuk diganti adalah bit LSB. Sebab penggantian hanya mengubah nilai byte satu lebih tinggi atau satu lebih rendah dari 
nilai sebelumnya. Misalkan byte tersebut di dalam gambar menyatakan warna tertentu, maka perubahan satu bit LSB 
tidak mengubah warna tersebut secara berarti. Ini merupakan keuntungan yang dimanfaatkan karena mata manusia tidak 
dapat membedakan perubahan yang kecil. Misalkan segmen pixel-pixel citra sebelum penambahan bit-bit watermark 
adalah: 

 00110011 10100010 11100010 01101111 
 

dan data rahasia (yang telah dikonversi ke sistem biner) adalah 0111, maka setiap bit dari watermark mengganti persis 
LSB dari segmen data citra menjadi: 
 

 00110010 10100011 11100011 01101111 
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2.8.  Ukuran data yang dapat disembunyikan 
Ukuran data yang akan disembunyikan bergantung pada ukuran citra penampung. Pada citra 8 bit yang berukuran 
256x256 pixel terdapat 65536 pixel, setiap pixel berukuran 1 byte. Setelah diubah menjadi citra 24 bit. Ukuran data 
bitmap menjadi 65536 x 3 196608 byte.  
 
Karena setiap byte hanya bisa menyembunyikan satu bit di LSB-nya, maka ukuran data yang akan disembunyikan di 
dalam citra maksimum 196608/8 = 24576 byte. Ukuran data ini harus dikurangi dengan panjang nama berkas, karena 
penyembunyian data rahasia tidak hanya menyembunyikan isi data tersebut, tetapi juga nama berkasnya. Semakin besar 
data disembunyikan di dalam citra, semakin besar pula kemungkinan data tersebut rusak akibat manipulasi. 

 
Gambar 3.1. Flowchart Program Secara Umum  

 
3. Metodologi Penelitian 
3.1. Metode Analisis 
Metode yang dipakai untuk menganalisis kebutuhan guna mendukung implementasi Watermarking dengan teknik Least 
Significant Bit adalah dengan metode analisis terstruktur (Structured Approach), yang menggambarkan secara 
menyeluruh target dan kebutuhan sistem yang diperlukan, sehingga hasil dari analisis kebutuhan sistem yang terstruktur 
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dan dapat didefinisikan dengan baik dan jelas. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka diketahui apa saja 
yang menjadi masukan sistem, keluaran sistem, antarmuka yang diinginkan dan kinerja yang diharapkan dari system 
tersebut.  

 
3.2. Metode Perancangan 
Tahap perancangan sistem dilakukan setelah tahapan analisis selesai dan didefinisikan secara jelas. Dalam tahap ini 
digambarkan lebih rinci berdasarkan tahapan sebelumnya, sehingga diperoleh detail aliran proses penyisipan data dan 
ekstraksi data yang akan dibuat. 
 
Hasil dari tahapan perancangan ini harus dapat diterapkan menjadi prosedur dengan alat bantu pemrograman berorientasi 
objek yaitu Borland Delphi 7. Metode perancangan yang digunakan yaitu memakai flowchart untuk mengetahui aliran 
setiap proses yang terjadi didalam proses penyisipan data dan ekstraksi data dengan teknik Least Significant Bit. 
Flowchart program secara umum dapat dilihat pada Gambar 3.1.  

 
4. Pembahasan 
4.1. Batasan Sistem 
a. Sistem ini menggunakan format gambar berwarna 24-bit. 
b. Untuk penyisipan data, gambar yang berfungsi sebagai median penampung (image original) menggunakan format 

bitmap, sedangkan data yang disisipkan berupa text atau gambar berwarna 24-bit. 
c. Bit data yang disisipkan harus memiliki ukuran yang lebih kecil dari image original (besarnya data yang akan 

disisipkan tergantung ukuran media). 
d. Untuk hasil dari penyisipan data berupa format gambar berekstensi *.bmp. 
e. Hasil dari ekstraksi data adalah memperlihatkan/menampilkan data yang akan disisipkan di dalam image tersebut 

dan data yang sudah disisipkan tidak dapat dihilangkan. 
f. Sistem ini hanya berfungsi untuk menyisipkan data ke dalam image untuk label hak cipta dan menampilkan data 

yang disembunyikan untuk pembuktian kepemilikan. 
 

4.2. Contoh-Contoh Hasil Watermarking 
a. Media Penampung: gambar 24 bit (berwarna) 
 Data yang disembunyikan: citra berwarna 
 

(a) Penampung: UlanDanuTemple.bmp 
 (800 x 600 pixel, 1,37 MB) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) Data yang disembunyikan: gambar handshake 
(32 KB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) Hasil penyembunyian data 
  (UlanDanuTemple.bmp+handshake.bmp) 
  
 
 
 
 
 
 
 

(d) Berkas  handshake.bmp (32 KB) 
 hasil pengungkapan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.1. Penyembunyian Citra handshaking ke dalam citra berwarna  

24 bit (UlanDanuTemple.bmp) 
 

b.  Media Penampung: gambar 24 bit (berwarna) 



Seminar Nasional Sistem dan Informatika 2006; Bali, November 17, 2006                                                                             SNSI06-008 

 

 52

 Data yang disembunyikan: teks 
 

(a) Penampung: UlanDanuTemple.bmp 
 (800 x 600 pixel, 1,37 MB) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) Data yang disembunyikan: gambar jafilun.txt (16 
KB) 
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(c) Hasil penyembunyian data 
  (UlanDanuTemple.bmp+jafilun.txt) 
  
 
 
 
 
 
 
 

(d) Hasil pengungkapan data 
 jafilun.txt (16 KB) 

 
LETTER OF RECOMMENDATION 

To Whom It May Concern 
Herewith I highly recommend Mr. Jafilun  continue his postgraduate 
study at your university. My recommendation is based on my 
experience as his lecture in several course for the past four years. 
He has shown me his excellent attitude and personality. He is a hard 
working person and he has alot of creative ideas. He is also a very  
intelligent student and he coorperates very well with his peers 
whenever they had to work together. 
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Gambar 4.2. Penyembunyian dokumen teks ke dalam citra berwarna  

24 bit (UlanDanuTemple.bmp) 
 
4.3. Analisis Kinerja Sistem 
Dalam sub bab ini dijelaskan mengenai pengujian program Watermarking pada domain spasial. Dengan pengujian ini 
diharapkan tingkat kesalahan baik dalam pengolahan data maupun sistem itu sendiri menjadi minim bahkan tidak ada. 
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Pengujian kinerja pada penyisipan/ekstraksi data ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses yang dapat 
dilakukan oleh sistem. Selain itu juga untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang ada sekaligus mengetahui upaya 
penanganan kesalahan pada penyisipan/ekstraksi data ini dilakukan dengan memberikan bentuk pesan kesalahan yang 
berisikan informasi tentang keharusan untuk mengisikan data tertentu. 

 
4.4. Keterbatasan System 
Keterbatasan dari teknik ini adalah mudah rusak terhadap berbagai proses manipulasi, karena yang digunakan untuk 
menyisipkan data adalah bit LSB yang merupakan bit yang paling tidak berarti. 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
5.1. Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan implementasi digital Watermarking pada domain spasial dapat diambil beberapa kesimpulan, 
yaitu: 
a. Teknik Least Significant Bit tidak menghasilkan perbedaan yang berarti antara original image dan Watermarking 

image. 
b. Teknik Least Significant Bit tidak merubah ukuran file sebelum dan sesudah proses penyisipan. 
c. Teknik Least Significant Bit tidak sensitif terdeteksi oleh mata manusia. 
d. Teknik Least Significant Bit merupakan teknik yang paling sederhana dan mudah untuk diterapkan. 
e. Watermarking dengan teknik Least Significant Bit hanya melindungi medianya (original image) saja dengan cara 

menyisipkan data pada media tersebut, tetapi tidak melindungi data yang disisipkan didalam media tersebut. 
Sehingga tanda watermark dapat rusak dengan adanya attack. 
 

5.2. Saran 
Untuk meningkatkan keamanan dalam menggunakan program Watermarking ini, adalah dengan menggunakan kunci 
rahasia untuk memilih lokasi dimana tanda watermark akan disisipkan. Salah satunya dengan membangkitkan nilai pixel 
secara acak menggunakan metode PRNG (Pseudo Random Number Generator). 
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