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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

    UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta 

adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak dari sebuah karya 

intelektual baik dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra untuk mengumumkan 

atau memperbanyak ciptaannya serta memberi izin untuk itu dengan tidak 

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Hak cipta juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi 

adanya penggandaan secara tidak sah atas suatu karya ciptaan [1].  

 Berbagai jenis metode pengolahan digital untuk pengamanan hak cipta data 

digital sudah tersedia saat ini. Salah satu metode yang dikembangkan untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah digital watermarking. Watermarking 

merupakan suatu cara untuk penyembunyian atau penanaman data tertentu ke 

dalam suatu data digital lainnya, tetapi tidak diketahui kehadirannya oleh indera 

manusia dan mampu menghadapi proses-proses pengolahan sinyal digital sampai 

pada tahap tertentu. Watermarking akan menyisipkan informasi digital yang disebut 

watermark ke dalam suatu data digital yang disebut carrier. Pemberian watermark 

dilakukan tanpa merubah citra digital secara langsung sehingga keberadaannya 

tidak merusak citra digital yang dilindungi.  

Namun seiring dengan berkembangnya teknik watermarking metode yang 

digunakan pun bermacam-macam. Hal ini untuk memperkuat data digital dari sisi 

robustness. Metode yang dapat ditemui diantaranya yaitu metode Discrete Cosine 

Transform (DCT) dan Singular Value Decomposition (SVD) yang memiliki 

kelebihan masing-masing. Dalam penelitian akan dibangun berupa perangkat lunak 

yang dapat membantu proses digital watermarking dengan menggunakan metode 
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DCT dan SVD, sehingga akan diketahui tingkat robustness dari kedua metode 

tersebut setelah diadakan pengujian terhadap hasil digital watermarking. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

   Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan,  maka rumusan 

masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana merancang aplikasi yang berguna sebagai pengamanan hak 

cipta data gambar digital dengan teknik watermarking sekaligus 

ekstraksi menggunakan metode Discrete Cosine Transform (DCT) dan 

Singular Value Decomposition  (SVD) ? 

2. Bagaimana hasil pengujian citra digital watermarking dari metode 

Discrete Cosine Transform (DCT) dan Singular Value Decomposition  

(SVD) ?  

1.3 BATASAN MASALAH 

a. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Matlab2014a. 

b. Citra digital yang digunakan berformat RGB. 

c. Metode yang digunakan adalah Discrete Cosine Transform (DCT) 

dan Singular Value Decomposition  (SVD). 

1.4 TUJUAN 

Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menghasilkan aplikasi digital watermarking  yang 

menggunakan metode Discrete Cosine Transform (DCT) dan Singular 

Value Decomposition  (SVD). 

2. Mengetahui tingkat robustness citra digital watermarking dari metode 

Discrete Cosine Transform (DCT) dan Singular Value Decomposition  

(SVD).  

1.5 METODOLOGI 

Metodologi yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut:  
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1.5.1 STUDI PUSTAKA 

Studi Pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep Steganography, 

digital watermarking, Discrete Cosine Transform (DCT) dan Singular Value 

Decomposition  (SVD), serta bahasa pemrograman Matlab. 

1.5.2 DESAIN SISTEM 

Adapun alur proses pembuatan aplikasi ini sebagai berikut: 

 

 

Citra   Stego              

                                                                                               Image 

 

Watermark 

Gambar 1.1 Alur Proses Sistem 

 

Alur pada proses aplikasi ini sesuai dengan Gambar 5.2.1 Pada proses ini, 

disiapkan sebuah citra yanga akan disisipi watermark (citra induk) dan watermark 

(citra anak). Kemudian dimulai proses encoding, yaitu proses penyisipan 

watermark (citra anak) ke dalam citra asli (citra induk) dan juga pemberian kunci. 

Dalam proses encoding tersebut akan ada 2 pilihan metode yang digunakan, 

yaitu Discrete Cosine Transform (DCT) dan Singular Value Decomposition  

(SVD). 

1.5.3 PENGUJIAN SISTEM 

Melakukan pengujian fungsionalitas dengan menguji aplikasi digital 

watermarking dan pengujian robustness hasil watermarking dari dua metode 

tersebut. Dari tahapan ini, dapat diketahui apakah sistem sudah memenuhi tujuan 

yang ingin dicapai. 

1.5.4 PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK 

Pengembangan aplikasi ini menggunakan Waterfall Model, dengan 

gambaran sebagai berikut:  

 

Encoding 
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Gambar 1.2 Waterfall Mode 

 

1. System requirements, pada tahap ini menetapkan komponen-komponen 

untuk membangun sistem termasuk persyarat perangkat keras, perangkat 

lunak dan komponen lain yang diperlukan.  

2. Software requirements, pada tahap ini yang dilakukan yaitu menetapkan 

harapan untuk fungsionalitas perangkat lunak dan mengidentifikasi 

prasyarat sistem perangkat lunak yang mempengaruhi.  

3. Architectural design, pada tahap ini menentukan kerangka kerja perangkat 

lunak dari sebuah sistem untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, 

desain mendefenisikan komponen utama dan interaksi dari komponen-

komponen, tetapi desain tidak menentukan struktur masingmasing 

komponen.  

4. Detailed Design, Memeriksa komponen perangkat lunak sehingga dapat 

didefenisikan dalam tahap desain arsitektur dan menghasilkan spesifikasi 

untuk bagaimana setiap komponen diimplementasikan.  

5. Coding, mengimplementasikan spesifikasi untuk dapat dimengerti oleh 

komputer.  

6. Testing, pada tahap ini melakukan pengujian atas aplikasi yang telah 

dibuat untuk menguji gejala-gejala kerusakan yang memungkinakan 

terjadi.  
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7. Maintenance, pada tahap ini dilakukan pemeliharaan sistem agar dapat 

menangani masalah-masalah dan permintaan peningkatan setelah rilis 

perangkat lunak.  

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini dibagi dalam beberapa bab dengan 

dengan pokok pembahasan sebagai berikut:  

1. BAB I PENDAHULUAN  

  Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, maksud dan tujuan, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan.   

2. BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang 

berkaitan dengan topik Tugas Akhir yang dilakukan dan hal-hal yang 

berguna dalam proses analisis permasalahan.  

3. BAB III PERNACANGAN SISTEM  

  Bab ini membahas analisis kebutuhan dan perancangan antar muka 

dalam membangun aplikasi tersebut.  

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM  

Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi rancangan aplikasi 

sistem mulai dari hardware, software, dan antar muka yang siap 

digunakan.  

 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang didapat selama 

pembangunan sistem dan penyusunan laporan Tugas Akhir serta saran 

terhadap kekurangan yang terdapat pada aplikasi yang telah dibangun. 




