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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1      Latar Belakang 

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 Disc) 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,.  

Salah satu karya intelektual yang dilindungi adalah barang dalam bentuk 

digital, seperti software dan produk multimedia seperti teks, musik, gambar, dan 

video digital. Selama ini penggandaan atas produk digital tersebut dilakukan secara 

bebas dan leluasa. Pemegang hak cipta atas produk digital tersebut tentu dirugikan 

karena tidak mendapat royalti dari usaha penggandaan tersebut. 

Sebagian besar dari produk multimedia yang beredar di internet adalah citra 

dimana pemilik dari citra tersebut tidak mencantumkan informasi kepemilikannya, 

sehingga citra digital tersebut dapat diklaim oleh siapa saja sebagai hak miliknya. 

Salah satu cara untuk melindungi hak cipta citra digital adalah dengan menyisipkan 

informasi ke dalam citra digital tersebut dengan teknik steganografi yaitu dengan 

menyisipkan informasi ke dalam citra digital sebagai sidik digital dari pemilik yang 

sah atas citra digital tersebut.  

Teknik untuk penyisipan informasi  sendiri terbagi menjadi dua domain 

yaitu, domain spasial yang penyisipannya dilakukan secara langsung ke dalam pixel 

citra dan domain transform yang penyisipannya dilakukan pada koefisien 

transformasi. Discrete wavelete transform (DWT) merupakan salah satu cara yang 

banyak digunakan dalam proses steganografi karena kekuatannya melawan 

serangan pada citra digital. DWT membagi sebuah dimensi sinyal menjadi dua 

bagian, bagian dengan frekuensi tinggi dan frekuensi rendah, yang disebut 

dekomposisi. Sebuah sinyal dilewatkan melalui highpass filter untuk menganalisis 

frekuensi tinggi, dan dilewatkan melalui lowpass filter untuk menganalisis 
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frekuensi rendah. Keluaran highpass filter dan lowpass filter ini menghasilkan 

koefisien DWT, dengan menggunakan koefisien ini citra asli dapat direkonstruksi.  

Proses rekonstruksi ini disebut Inverse Discrete Wavelet Transform 

(IDWT). Secara umum penyisipan ke dalam citra dilakukan dengan cara 

membandingkan koefisien DWT dari dekomposisi citra, dimana koefisien yang 

memiliki nilai terbesar adalah tempat yang paling signifikan untuk menyisipkan 

informasi. Metode DWT dipilih karena beberapa alasan yaitu, DWT merupakan 

yang paling dekat terhadap HVS (Human Visual System) [20], distorsi yang 

disebabkan oleh wavelet domain dalam perbandingan kompresi tinggi tidak terlalu 

mengganggu dibandingkan domain lain dalam bit rate yang sama [20], bit-error 

rate yang rendah. Bit-error rate merupakan perbandingan antara bit yang salah di 

ekstraksi dengan total bit yang disisipkan [11] dan daubechies 4 merupakan salah 

satu filtrasi atau kompresi pada DWT yang memiliki tingkat kehalusan yang tinggi 

[17]. 

 

1. 2      Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

a. Bagaimana cara melindungi citra digital berwarna menggunakan metode 

Discrete Wavelet Transform Daubechies 4? 

b. Bagaimana cara menggabungan nilai dari koefisien hasil filtrasi kedua 

image menggunakan alpha blending dengan hasil penyisipan dan ekstraksi 

terbaik menggunakan citra digital yang berbeda ukuran? 

c. Bagaimana perbedaan kualitas antara citra yang dihasilkan dari proses 

penyisipan informasi berekstensi JPG dengan citra yang berekstensi PNG? 

 

1. 3      Batasan Masalah 

a. Informasi yang disisipkan adalah berupa image. 

b. Proses yang akan dilakukan adalah terhadap file citra berwarna dengan 

format jpg dengan output berupa file citra berwarna jpg dan png. 
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1. 4      Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian 

ini yaitu: 

a. Mengimplementasikan metode Discrete Wavelet Transform Daubechies 4 

untuk melakukan proses embedding dan extracting data dalam citra 

berwarna. 

b. Menyediakan sistem untuk melindungi hak cipta terhadap citra berwarna. 

 

1. 5      Metodologi 

Metodologi proses pelaksanaan tugas akhir ini terdiri dari studi pustaka, 

analisis sistem, implementasi dan pengujian. 

 

1.5.1    Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan tentang pemantapan materi tentang steganografi, 

watermarking, metode yang digunakan yaitu discrete wavelet transform 

daubechies 4 dan pemrograman yang akan digunakan yaitu MATLAB. 

 

1.5.2    Analisis dan Perancangan Sistem 

Meliputi analisa sistem dan juga kebutuhan hardware dan software yang 

digunakan. 

 

1.5.3    Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem Stego Image. Pada intinya 

aplikasi yang akan dibuat ini memiliki fitur-fitur sebagai berikut: 

a. Pemilihan Gambar yang akan Dilindungi (Cover Image) 

Gambar ini nantinya akan di dekomposisi menjadi empat bagian 

yaitu LL, LH, HL dan HH. Dekomposisi adalah proses pembagian frekuensi 

dari terendah hingga tertinggi. Dalam setiap level dekomposisi terdapat 

empat subband. 

b. Pemilihan Gambar yang akan Disisipkan (Secret Image) 

Gambar ini akan disisipkan kedalam cover image. Secret image di 

dekomposisi juga seperti yang di lakukan pada cover image. 
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c. Penyisipan Secret Image ke dalam Cover Image 

Penyisipan dilakukan saat cover image dan secret image sudah di 

pilih. Secret image akan di letakkan di subband yang di dapat dari 

dekomposisi cover image. Cara penyisipannya adalah dengan memanipulasi 

angka dari matrik cover image seperti rumus berikut: 

 

 

 

 

 

 

Setelah secret image sudah disisipkan ke dalam cover image, cover image 

akan di inverse kembali ke bentuk image baru. 

d. Ekstraksi Cover Image 

Ini adalah proses pengambilan secret image yang ada di cover 

image. Ektraksi dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

 

1.5.4    Pengujian 

Ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengujian yaitu 

level dekomposisi, subband yang digunakan untuk penyisipan dan nilai variabel α 

pada rumus penyisipan. Tujuan dari pengujian ini adalah mencari kualitas secret 

image terbaik setelah proses ekstraksi dengan skenario pengujian sebagai berikut: 

a. Melakukan proses penyisipan secret image terhadap cover image dengan 

mengganti nilai variabel α. 

b. Melakukan penyisipan subband LL secret image kedalam subband LL, LH, 

HL dan HH cover image. 

c. Melakukan penyisipan pada dekomposisi level satu sampai dengan empat. 

d. Pengamatan image hasil penyisipan. Ini bertujuan untuk mendapatkan 

image dengan hasil penyisipan yang baik, yaitu tidak terlalu banyak 

perubahan yang nampak pada image. 

e. Dilakukan proses ekstraksi pada hasil yang di dapat pada poin ke-empat.  

New_LL = Cover_LL + (Secret_LL / α) 

Cover_LL = LL1 dari cover image. 

Secret_LL = LL1 dari secret image. 

α = variabel untuk mengatur kekuatan        

       penyisipan 

Secret_LL = (Stego_LL - Cover_LL) * α 
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Pengujian untuk mendapatkan hasil ekstraksi terbaik akan dilakukan dengan 

menggunakan PSNR. PSNR adalah perbandingan antara nilai maksimum dari 

sinyal yang diukur dengan besarnya noise yang berpengaruh pada sinyal atau 

perbandingan antara secret image asli dengan secret image setelah hasil ekstraksi 

stego image. Sehingga hasil dari ekstraksi terbaik akan mendapat nilai dari PSNR 

tertinggi. PSNR biasanya diukur dalam satuan desibel. 

 

1.5.5    Pembuatan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap terakhir setelah menyelesaikan tahap-tahap 

sebelumnya. Laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan pengujian 

serta kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. 

 

1. 6      Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini di bagi dalam beberapa bab 

antara lain sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pengambilan Tugas Akhir yang 

berjudul “Steganografi Citra Digital Dengan Metode Discrete Wavelet Transform 

Daubechies 4”, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi 

dan sistematika penulisan, 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang 

dikaji, sehingga dapat mendukung secara teknis pengerjaan aplikasi dengan 

mengimplementasikan metode discrete wavelet transform daubechies 4 dalam 

melakukan penyisipan informasi. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan alur dari sistem yang akan dibuat. Alur pada sistem tersebut 

meliputi alur dari proses penyisipan informasi dan alur proses ekstraksi informasi 

yang sudah disisipkan. Dari bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

jelas untuk implementasinya. 
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BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini merupakan implementasi pembuatan sistem. Sistem yang dibuat sesuai 

dengan perancangan sistem yang dibuat pada bab III. Pada bab ini akan dilakukan 

pengujian penyisipan dan ekstraksi informasi. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat di ambil dari sistem yang sudah 

dibuat 


