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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

I.1.  Latar Belakang 

Perkembangan penyebaran data dan informasi dalam beberapa dekade 

belakangan ini, sangat berimbas pada kehidupan umat manusia yang telah 

membawa perubahan besar terhadap beberapa sektor antara lain dalam hal 

penyebaran informasi digital. Informasi digital yang dapat berupa citra, audio 

maupun video dapat dengan mudah menyebar dengan adanya teknologi yang 

semakin memudahkan dalam segala hal khususnya dalam hal penyebaran image 

yang saat ini lebih banyak disebarkan melalui sosial media. Kemudahan 

penyebaran image melalui sosial media tersebut disisi lain dapat menimbulkan 

permasalahan ketika image tersebut tidak terlindungi oleh hak cipta (copyright). 

Dalam penyebaran melalui sosial media memungkinkan image memiliki salinan 

yang tak terbatas yang sulit dibedakan dengan aslinya, dan dengan mudah 

disebarkan maupun diperbanyak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.  

Penyebaran image tersebut sekarang semakin mudah dengan adanya 

mobile yang mampu terkoneksi dengan jaringan internet. Salah satunya saat ini 

semakin banyaknya smart phone, dimana yang semakin mudah untuk 

menyebarkan informasi tanpa harus selalu berada di depan PC (Personal 

Computer) untuk menyebarkan informasi tersebut dalam hal ini adalah image. 

BlackBerry merupakan salah satu platform smart phone yang tingkat 

penggunanya cukup besar sehingga untuk menyebarkan sebuah image kedalam 

sebuah sosial media semakin mudah.  

Dari pemasalahan diatas, penulis memiliki sudut pandang terhadap metode 

yang digunakan untuk melindungi hak cipta pada image tersebut. Image 

watermarking menawarkan salah satu solusi yang lebih tepat untuk masalah ini, 

teknik watermarking dapat melindungi dalam hal ini sebuah image dengan 

menyisipkan sebuah informasi tertentu yang tertanam secara permanen di dalam 

image yang bersangkutan. 
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Salah satu teknik watermarking yang dapat diimplementasikan kedalam 

sebuah image adalah Least Significant Bit (LSB) yang merupakan metode 

watermarking yang paling banyak digunakan dalam hal penyimpanan pesan atau 

informasi karena dinilai sederhana dan mudah untuk di implementasikan. [1] 

 

I.2. Perumusan Masalah  

Pada Tugas Akhir ini akan dilakukan perancangan, analisa, dan 

implementasi image watermarking berbasis BlackBerry dengan metode LSB. 

a. Bagaimana menerapkan metode LSB terhadap image watermarking ? 

b. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan aplikasi image 

watermarking berbasis BlackBerry OS 7? 

c. Bagaimana perbandingan kualitas antara image asli dengan image hasil 

watermarking ?  

 

I.3.  Batasan Masalah 

Dalam Tugas Akhir ini terdapat beberapa batasan antara lain : 

a. Teknik watermarking yang digunakan adalah Least Significant Bit (LSB). 

b. Menggunakan bahasa pemrograman Java BlackBerry. 

c.  Aplikasi berbasis Blackberry OS 7. 

d. Image Asli berformat JPEG. 

e. Media watermarking berupa teks 

f. Pengukuran kualitas image menggunakan MSE (Mean Square Error) dan 

PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) 

 

I.4. Tujuan Penelitian  

Dengan melihat permasalahan di atas, maka dirancang sebuah aplikasi 

berupa image watermarking berbasis BlackBerry, dengan tujuan sebagai berikut : 

a. Membuat aplikasi image watermarking berbasis BlackBerry. 

b. Mengimplementasikan metode LSB kedalam aplikasi image watermarking   

c. Menghasilkan image yang diberikan watermark  
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I.5.  Metodologi 

Metode yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

pengumpulan data, studi literatur, perancangan dan pembuatan perangkat lunak, 

pengujian dan analisa perangkat lunak dan pengambilan kesimpulan: 

I.5.1. Pengumpulan Data 

Melakukan pengumpulan data tentang teori Watermarking, Teknik LSB 

(Least Significant Bit), BlackBerry, BlackBerry OS 7, Format image melalui 

internet. 

 

I.5.2. Studi Literatur 

Studi literatur tentang : 

- Image Watermarking 

- LSB (Least Significant Bit) 

- Blackberry  

 

I.5.3 Perancangan dan Pembuatan  Perangkat Lunak 

Perancangan dan pembuatan perangkat lunak meliputi tahap-tahap sebagai 

berikut : 

- Perancangan sistem, yang meliputi pembuatan flowchart untuk setiap proses 

yang akan dilakukan terhadap image. 

- Pembuatan aplikasi watermarking 

- Penerapan teknik LSB 

I.5.4 Pengujian dan Analisa Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang telah selesai dibuat, akan diuji kinerjanya untuk 

melihat hasilnya. Akan dilakukan beberapa pengujian dan analisa dengan 

beberapa image yang berbeda, sampai hasil yang diharapkan dari perangkat lunak 

tersebut dapat terlihat. 

 

I.5.5 Pengambilan Keputusan 

Pengambilan kesimpulan dengan membandingkan hasil akhir yang didapat 

dari perangkat lunak yang telah dibuat dengan hasil awal menggunakan aplikasi 

pengukur kualitas image. 
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I.6 Sistematika Penulisan 

 Di dalam Tugas Akhir ini, pembahasan materi di susun dengan sistematika 

sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan malalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, metodologi dan sistematika pennulisan. 

 

Bab II : Landasan Teori 

Pada bab ini dibahas definisi watermarking secara umum dan image 

watermarking secara khusus, beberapa karakteristik yang perlu dimiliki sebuah 

metode watermarking, pembahasan atas LSB (Least Significant Bit), dan juga 

ulasan mengenai BlackBerry. 

 

Bab III  : Analisa dan perancangan Sistem 

Bab ini berisi desain sistem dari perangkat lunak yang akan dibuat serta 

berisi flowchart dari sisterm tersebut. 

 

Bab IV  : Implementasi dan Pengujian  

Bab ini berisi implementasi dari desain program, penjelasan mengenai cara 

penggunaan program, serta metode watermarking yang digunakan dan beberapa 

hasil uji coba terhadap citra terwatermark 

 

Bab V : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat digunakan untuk 

pengembangan rekayasa perangkat lunak di masa yang akan datang. 

 

 

 


