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Abstract

Due to good randomness and easy reproduction of chaos, the
watermark is firstly permuted by the hashed chaotic sequence. Then a
small number of reference points are randomly selected in the middle
frequency bands of the DCT domain based on the chaotic sequences.
After that, the batch-type of disorder watermark bits are embedded into
the neighborhood of every reference point using odd-even quantization.
The usefulness of multilevel chaotic keys and privacy of modification to
frequency coefficients enhance the security of watermark information.
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1.Pendahuluan

Permasalahan pada pengguna multimedia melalui jaringan internet adalah
terjadinya pemalsuan, penggandaan, penipuan dan pembajakan substansi me-
dia.  Hal ini dapat dilihat terjadinya pemanfaatan secara ilegal materi media
dalam bentuk presentasi dan desain web [1].

Hal tersebut di atas mendorong diperlukannya teknologi enkripsi baru
[2]. Salah satu model teknologi tersebut adalah digital watermarking.  Digital
watermarking merupakan salah satu cara menyembunyikan atau menanamkan
data atau informasi tertentu ke dalam suatu data digital lainnya, tanpa diketahui
kehadirannya oleh indera manusia (penglihatan maupun pendengaran). Digital
Watermarking dapat bertahan terhadap proses pengolahan sinyal digital sampai
pada tahap tertentu.  Salah satu dari metode yang digunakan pada watermarking
adalah Discrete Cosine Transform (DCT).

2.Pemrosesan Citra Digital

Algoritma Koch-Zhao sebenarnya merupakan algoritma yang
dikembangkan dari DCT, diterapkan pada media digital dalam bentuk citra.
Algoritma ini bekerja blok demi blok dengan ukuran 8 piksel x 8 piksel dalam
domain DCT (Discrete Cosine Transform). Dengan melihat domain kerja
algoritma ini, berarti algoritma Koch-Zhao ini memiliki kemiripan dengan
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metoda kompresi JPEG untuk citra.
Hasil perbaikan algoritma Koch-Zhao ini diterapkan dalam video

berdasarkan kemiripan setiap frame dari video seolah-olah merupakan sebuah
citra. Penerapan algoritma watermarking ini adalah pada stream-video yang
belum dikompresi. Setiap frame video dianggap sebagai sebuah citra.
Komponen luminance (pencahayaan) dari frame/citra dibagi atas blok-blok
dengan ukuran 8 x 8. Algoritma akan memilih sederetan blok-blok tergantung
banyaknya bit informasi yang akan ditanamkan, kemudian dilakukan
transformasi DCT pada setiap blok yang terpilih. Hasil transformasi berupa
koefisien-koefisien DCT kemudian dilakukan kuantisasi untuk mengantisipasi
kompresi terhadap stream-video yakni MPEG-2 yang juga menerapkan prinsip
yang hampir sama. Tahapan kuantisasi tersebut membagi koefisien DCT dengan
sebuah bilangan bulat dalam sebuah matriks kuantisasi di bawah ini, kemudian
hasil kuantisasi dilakukan perubahan beberapa koefisien untuk coding sebuah
bit informasi, kemudian dilakukan sebaliknya yaitu inverse DCT [3].

Dua komponen penting dalam algoritma ini adalah: (1) Posisi atau blok
mana yang akan dilakukan watermark embedding. Pemilihan blok citra yang
akan di-watermark dilakukan dengan sebuah kunci inisial untuk menghasilkan
sederetan pseudo-random sehingga dapat ditentukan blok-blok mana yang
dipilih.(2) Pelaksanaan watermark itu sendiri, yaitu pelaksanan watermark
terhadap blok yang terpilih dengan mengubah sepasang koefisien DCT dari
blok tersebut. Pemilihan koefisien dapat dilihat pada Gambar 1 sesuai dengan
tingkatannya, yang dibagi atas beberapa sub-band [9].

Gambar 1 Sub-band dalam Watermarking

Dengan adanya pembagian atas empat sub-band tersebut maka algoritma
ini dapat menanamkan paling banyak empat buah watermark yang berbeda
tanpa mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Pembagian ini menyediakan
satu sub-band sebagai public watermark sisanya merupakan secret watermark
[10].

Seperti yang dikatakan sebelumnya, setiap blok yang terpilih akan
dikodekan sebuah bit watermark ke dalamnya, dengan algoritma sebagai
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berikut:
1. Nilai-nilai piksel dalam sebuah blok ditransformasi dengan DCT.
2. Mekanisme pendeteksian tepian (edge) diterapkan untuk menghindari

distorsi pada host data yang diwatermark.
3. Sepasang koefisien DCT (a,b) dipilih berdasarkan sub-band yang diinginkan.
4. Koefisien yang terpilih dilakukan kuantisasi.
5. Menggunakan koefisien tersebut untuk menentukan daerah-daerah yang

cocok untuk penanaman watermark.
6. Tergantung pada nilai bit yang akan ditanamkan, bila ingin mengkodekan

bit “1” maka ab+d, sebaliknya bila ingin mengkodekan bit “0” maka a+db,
dimana d merupakan tingkat noise yang dapat diatur-atur untuk menghindari
efek degradasi kualitas pada sinyal aslinya dan juga meningkatkan
robustness.

7. Koefisien yang telah diganti dikalikan dengan nilai kuantisasi sebelumnya,
kemudian blok tersebut dilakuan inverse DCT.

Demikian seterusnya sampai seluruh blok yang terpilih dilakukan hal yang
serupa dari langkah pertama sampai langkah ketujuh.

Perbedaan algoritma Koch-Zhao terutama terletak pada langkah kedua
dan langkah kelima, dalam menentukan apakah blok tersebut layak digunakan
untuk watermark ataupun jika layak, maka berapa noise margin yang perlu
untuk menghindari degradasi yang sangat kelihatan. Sebenarnya semua blok
dalam sebuah frame dapat digunakan sebagai watermarking, tetapi dalam
percobaannya hanya dilakukan pemilihan 64 blok sebagai tempat penanaman
64 bit informasi, dengan jumlah redundansi yang cukup banyak sehingga dapat
bertahan meskipun dilakukan kompresi MPEG-2.

Sebuah digital image adalah representasi dari citra dua dimensi. Dalam
penggunaan yang biasa, sebuah image (dari bahasa latin imago) atau picture
adalah sebuah benda seni yang menghasilkan kemiripan dari sebuah benda–
biasanya objek dan atau orang.  Image dapat berupa dua dimensi image (foto)
dan tiga dimensi image (statu). Umumnya dihasilkan oleh alat-alat optik seperti
kamera, cermin, lensa, teleskop, mikroskop, dan lain-lain, objek alam dan
fenomena seperti mata manusia dan permukaan air. Sebagai satuan terbatas
dari digital, sebuah sistem digital cenderung menggunakan nilai diskret daripada
menggunakan nilai spektrum yang kontinu.

Perbedaan dari digital dan analog dapat dilihat dari penyimpanan data
dan transfer data. Instrumen pada representasi display, dengan nilai picture
element atau piksel. Sebuah piksel adalah satu dari sejumlah titik kecil yang
membuat representasi dani image dalam memori komputer. Biasanya titik dari
image sangat kecil, ketika dicetak dalam kertas atau ditampilkan dalam monitor
komputer, titik-titik ini akan menjadi satu dan menghasilkan image yang halus.
Warna dan intensitas dari setiap titik terpilih secara individual oleh komputer
untuk merepresentasikan daerah kecil dari gambar. Piksel biasanya disingkat
px atau pel (picture element), kadang pel seringkali dianggap sebagai sub-
pixel.

Biasanya piksel disimpan dalam memori komputer sebagai raster image.
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Sebuah raster image, digital image, atau bitmap adalah file data atau struktur
yang merepresentasikan sebuah jaring kotak-kotak dari beberapa piksel atau
titik warna, pada monitor komputer, kertas, atau alat yang lain [3].

3. Watermarking Digital

Watermarking Digital adalah proses dari penyisipan tanda yang tidak
dapat dilihat atau pemberian label pada isi data digital.  Tanda yang disisipkan
ini biasanya tidak dapat dilihat yang kemudian dapat dideteksi atau dibuang
[4]. Digital watermarking memiliki konsep yang berhubungan dengan
Steganography.

Steganography didefinisikan sebagai tulisan terselubung, dan memiliki
hubungan dengan informasi yang dirahasiakan.  Steganography menyembunyi-
kan pesan penting di dalam pesan yang tidak penting. Dengan kata lain, digital
watermarking adalah sebuah cara untuk menyembunyikan pesan yang bersifat
rahasia utuk melindungi sebuah produk atau untuk mendemonstrasikan
integritas data [5].

Watermarking disisipkan pada data digital dengan tujuan: Ownership
Assertion – memberikan identitas kepemilikan dari data tersebut (contoh:
image), Fingerprinting – untuk mengantisipasi pemalsuan terhadap
penggandaan dan pendistribusian data-data yang dipublikasikan (contoh:
multimedia), Authentication dan Integrity Verification – pemilik dari data digital
akan memiliki “key” yang “unique” dan hanya “key” tersebut yang dapat
membuka data digital yang telah memiliki tanda watermark, Content Labeling
– bit yang disisipkan ke dalam data yang memberikan informasi isi data (contoh:
gambar dengan informasi waktu dan tempat dibuat), Usage Control – disisipkan
untuk memberikan batas penggandaan (contoh: DVD), dan Content Protection
– isi data dicap dengan tanda yang tidak terlihat dan sulit untuk dihilangkan
sehingga dapat dipublikasikan dengan aman dan terhindar dari pemalsuan [6].

Watermarking dapat digunakan dalam broadcast monitoring dengan
menambahkan watermark yang unik ke dalam tiap video ataupun suara sebelum
ditayangkan oleh stasiun televisi atau disiarkan oleh stasiun radio.

Watermarking memiliki lima hal penting yaitu: Robustness – dapat
didefinisikan jika watermark dapat dideteksi setelah dilakukan manipulasi pada
objek watermark (contoh: filtering, lossy compression, color correction, atau
geometric modification), Security berarti watermark yang disisipkan tidak dapat
dihapus, Imperceptibility berarti watermark tidak dapat ditangkap oleh indera
manusia, Complexity menggambarkan waktu yang dibutuhkan untuk proses
menyisipkan dan memisahkan tanda watermark, Verification dapat diartikan
penggunaan fungsi “key” yang digunakan, private key or public key [7].

Watermarking domain spasial dan domain frekuensi diimplementasikan
untuk graphic images dan text. Watermarking dengan domain spasial
memodifikasi satu atau dua piksel secara acak dari subset image. Teknik ini
tidak konsisten lagi ketika dilakukan manipulasi terhadap data digital seperti
filtering atau dilakukan kompresi lossy [8].

Frekuensi domain dapat juga disebut transform domain.  Nilai-nilai dari
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beberapa frekuensi diubah (altered) dari aslinya. Perubahan (alterations)
dilakukan pada level frekuensi bawah, selama proses perubahan ini.
Watermarking diterapkan pada keseluruhan image jadi tidak akan dapat dihapus
dalam proses cropping. Verifikasi menjadi sulit jika watermarking diaplikasikan
secara random ke seluruh bagian dari image. [8]

4. Discrete Cosine Transform

DCT atau Discrete-Cosine-Transform adalah salah satu teknik klasik
dalam kompresi gambar. DCT memecah gambar dalam berbagai frekuensi
band yang berbeda, frekuensi tinggi, frekuensi rendah, dan frekuensi tengah
yang digunakan untuk menyisipkan gambar atau informasi lain. Metode ini
sangat mudah digunakan dan memang dikhususkan untuk pengolahan gambar,
terbukti dari penggunaannya sebagai salah satu teknik kompresi gambar.
Frekuensi tengah dipilih karena jika dilakukan perubahan pada frekuensi ini
tidak akan mempengaruhi kualitas gambar.

 

U 

B D 

D 

D’ 

Data yang disisipkan 
 

Gambar 2 Algoritma Penyisipan

Adapun algoritma penyisipannya adalah sebagai berikut :
1. Bagi gambar (B) dengan M x N piksel ke dalam blok 8 x 8 piksel.
2. Terapkan DCT ke setiap blok, dan buat blok koefisien dari DCT (D).
3. Lakukan langkah 4 dan 5 (U) pada setiap blok koefisien dari DCT kecuali

sisi bagian yang paling atas dan sisi bagian paling kiri.
4. Bandingkan blok dari gambar yang berdekatan dari blok koefisien DCT.
5. Berdasarkan langkah 4, sisipkan data ke dalam blok-blok.
6. Gunakan inverse DCT untuk merekonstruksi blok dari gambar yang

dienkripsi (D’).
Tahap awal dari DCT adalah pembagian frekuensi yang ada, menentukan

frekuensi tengah  MF  dari 8x8 blok DCT, LF  digunakan untuk mengidentifi-
kasikan komponen dari frekuensi terendah dari blok, sementara HF  digunakan
untuk mengidentifikasikan komponen dari frekuensi tertinggi. MF  digunakan
dan dipilih untuk area penyisipan sekaligus sebagai penyedia resisten tambahan
untuk teknik kompresi gambar.
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Berikut ini adalah contoh tabel koefisien kompresi dari JPEG. Jika dua
lokasi ini dipilih dikarenakan memiliki jumlah nilai identitas yang sama besar,
maka jika dilakukan pengubahan skala pada satu nilai koefisien saja maka
akan mengubah nilai koefisien yang lain Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat
bahwa koefisien (4,1) dan (3,2) atau (1,2) dan (3,0) akan menjadi kandidat
perbandingan yang pas, dikarenakan jumlah dari kedua koefisien adalah sama
(22 atau 14).  Blok DCT akan mengkodekan “1” jika    2211 ,, vuBvuB ii  ;
dan sebaliknya akan dikodekan “0”.  Kemudian nilai koefisien tadi akan di
ubah jika ukuran relatif dari masing-masing koefisien tidak sesuai dengan bit
yang akan dikodekan.

Tabel 1 Contoh Nilai Koefisien dari Kompresi JPEG

Pertukaran dari nilai koefisien tidak akan mengakibatkan perubahan pada
gambar,  untuk menambah keamanan ditambah dengan konstanta
“ k ”,     kvuBvuB ii  2211 ,, .  Koefisien yang tidak sesuai dengan kriteria ini
akan diubah atau dimodifikasi lagi.

Untuk tiap yx,  blok 8x8 dari gambar, DCT pertama kali akan
menjumlahkan blok. Pada Gambar 3, koefisien rendah (FL) dan koefisien
tengah (FM) kemudian di-copy lagi ke gambar yang sudah ditransformasi.
Masing-masing blok kemudian di-inverse transforme-kan untuk mendapatkan
hasil dari gambar watermarking.

Citra yang digunakan adalah citra grayscale, citra ini kemudian dipecah
menjadi beberapa piksel, kemudian dilakukan penyisipan dengan piksel dari
gambar yang digunakan sebagai label gambar. Biasanya untuk masalah
keamanan gambar yang disisipi oleh label watermark akan diberi tambahan
key dengan tujuan agar tidak dapat melakukan penghapusan label pengaman.

Digital Watermarking (Winarso)
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FL

FM

Gambar 3 Definisi dari Area DCT

5. Perancangan Sistem

Selama proses DCT, sebuah gambar dipecah-pecah menjadi blok-blok
yang kecil-kecil yang tiap bloknya memuat 8x8 piksel (titik-titik elemen
gambar), yang bertindak sebagai masukan bagi suatu DCT (Gambar 4). Operasi
matematik yang rumit dikenakan pada setiap blok tersebut untuk memperoleh
nilai-nilai yang menyatakan karakter penting dari setiap bloknya seperti bagian
sisi-sisi atau konturnya yang nantinya harus dapat direpresentasikan. Proses
ini disebut discrete cosine transform, dimana diagram alir prosesnya dapat
dilihat pada Gambar 5.

Gambar 4 Desain Model

Setelah tiap gambar mengalami proses DCT, kemudian DCT
mengkuantisasi dengan menggunakan fungsi-fungsi weighting (pembobotan)
yang dioptimalkan sehingga mendekati sistem visual manusia. Kuantisasi
dimaksudkan untuk menyederhanakan bobot angka-angka, yakni senilai 256
yang menunjukkan keseluruhan palet warna dari putih murni sampai hitam
murni. Setelah gambar kedua mengalami proses yang sama maka gambar kedua
akan disisipkan ke gambar pertama berdasarkan nilai piksel yang dimiliki tiap
blok.
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Gambar 5 Diagram Alir Proses DCT
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Gambar 1 
Tinggi =size(gambar1,1); 

Lebar =size(gambar1,2); 

max_pesan=Mc*Nc/(ukuran_blok^2); 
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Gambar 2 
Tinggi =size(gambar2,1); 

Lebar =size(gambar2,2); 

Ukuran pesan sesuai 
? 

Ya 

Inisialisasi  
nilai_1, nilai_0,vektor_pesan. 

Inisialisasi 

Waktumulai  = cputime, 
Teksture(k)  = 1, 
Ukuran_blok = 8, 
Frek_tengah = [  0,0,0,1,1,1,1,0;  

0,0,1,1,1,1,0,0;    

0,1,1,1,1,0,0,0; 

1,1,1,1,0,0,0,0; 

1,1,1,0,0,0,0,0; 

1,1,0,0,0,0,0,0; 

1,0,0,0,0,0,0,0; 

          0,0,0,0,0,0,0,0 ] 

For (kk = 
1:length(vektor_pesan) 

Mengubah blok dengan dct sesuai 
dengan ukuran blok (8x8) 

Ya 

Ya 

Tidak 

If 
(vektor_pesan(kk)==0

) 

Nilai 1 Nilai 0 

IDCT 

kk=length 
(vektor_pesan) 

Selesai 

Tidak 
Penyisipan 
Gambar 
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Model sistem dari program ini dapat dibagi menjadi tiga bagian yang
utama, yaitu input, sebagai masukan dari program ini diminta dua input gambar,
gambar sebagai gambar cover, atau gambar yang akan disisipi; proses, pada
bagian ini kedua gambar akan mengalami proses yang sama, dan di dalamnya
terdapat proses weighting; dan output sebagai hasil dari proses, program akan
memberikan output, berupa histogram, grafik, dan gambar hasil watermarking.

Input gambar yang diminta harus memiliki kriteria sebagai berikut:
Ukuran gambar harus sama tinggi dan lebarnya, format gambar JPEG untuk
gambar yang akan di-watermark, format gambar BMP untuk gambar pesan,
format warna gambar grayscale 8 bit (256) atau 4 bit (16), resolusi gambar
antara 300-600 dpi.  Sedangkan output yang dihasilkan oleh program ini berupa:
gambar hasil dari watermarking, histogram dari tiap gambar, grafik perbedaan
gambar sebelum watermarking dan sesudah watermarking, informasi dari
masing-masing gambar.

6. Desain Antarmuka

6.1 Desain Input

Input yang diminta untuk gambar yang akan disandikan adalah gambar
dengan format warna grayscale (8 bit atau 4 bit) dan format gambar adalah
JPEG dan gambar yang akan disisipkan memiliki format BMP dengan format
warna grayscale.

Tabel 2 Contoh Gambar Input yang akan Disisipi Gambar

Tabel 3 Contoh Gambar Input yang akan Disisipkan ke dalam Gambar
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6.2 Desain Output

Output yang dihasilkan oleh program ini berupa gambar hasil dari
watermarking, histogram dari tiap gambar, grafik perbedaan gambar sebelum
watermarking dan sesudah watermarking, informasi dari masing-masing
gambar.

7. Implementasi Program

Proses DCT akan memecah masing-masing gambar menjadi blok-blok
yang berukuran 8x8 piksel.

blok_dct=dct2(gambar1(y:y+ukuran_blok-1,x:x+ukuran_blok-
1));

Setelah mengalami pemecahan tersebut, gambar2 akan dicek nilainya
(nilai bobot intensitas warna), kemudian akan mulai dilakukan penyisipan nilai-
nilai bit dari gambar ke pesan ke frekuensi tengah dari blok-blok yang dicek
dari gambar asli, dengan ketentuan sebagai berikut:

- jika nilai bit dari gambar2 berisi 0 maka sisipkan nilai_0 ke dalam
frek_tengah dari blok_dct.

if (vektor_pesan(kk)==0)
     for ii=1:ukuran_blok
         for jj=1:ukuran_blok
  if(frek_tengah(jj,ii)==1)
                        blok_dct(jj,ii)=blok_dct(jj,ii)+k*nilai_0(ll);
                ll=ll+1;
             end
         end
     end

- jika tidak, sisipkan nilai_1 ke dalam frek_tengah komponen dari blok_dct.

else
 for ii=1:ukuran_blok

         for jj=1:ukuran_blok
             if (frek_tengah(jj,ii)==1)
                blok_dct(jj,ii);
                   blok_dct(jj,ii)=blok_dct(jj,ii)+k*nilai_1(ll);
                ll=ll+1;
             end
          end
      end

Setelah tiap frekuensi tengah dari gambar asli mengalami penyisipan
nilai-nilai bit gambar pesan, maka blok-blok tersebut kembali diubah ke dalam
bentuk domain spasial dengan menggunakan invers dari DCT

        gambar_hasil(y:y+ukuran_blok-1,x:x+ukuran_blok-

Digital Watermarking (Winarso)
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1)=idct2(blok_dct);

Kemudian lanjutkan proses tadi ke blok-blok pada baris berikutnya.

       if (x+ukuran_blok) >= Nc
          x=1;
          y=y+ukuran_blok;
       else
          x=x+ukuran_blok;
       end

Proses DCT juga bergantung pada jumlah resolusi dari gambar. Jika
gambar memiliki resolusi tinggi maka waktu pemrosesan akan lebih lama
dibandingkan dengan gambar dengan resolusi rendah.

 (a)                                                                    (b)

 (c)                                                                      (d)

Gambar 6 Gambar Hasil dengan Nilai Tekstur yang Berbeda (a) 1, (b) 20, (c) 40 (d) 80

Pada hasil output akan didapat hasil yang bermacam-macam, bergantung
pada nilai dari tekstur yang diberikan. Semakin besar nilai tekstur maka semakin
jelas bentuk tekstur, untuk program ini nilai tekstur yang membuat gambar
asli tidak rusak antara nilai 1 – 15, di atas nilai itu akan membuat gambar
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rusak (Gambar 6 a, b, c, dan d).  Untuk memperjelas nilai-nilai piksel yang
berubah, terdapat jendela untuk menampilkan perbedaan dari piksel gambar
asli dan gambar sesudah proses watermarking, gambar yang diambil adalah
gambar potongan dari blok DCT dengan ukuran 8x8 piksel dan nilai tekstur
10. (Gambar 7 a dan b). Sebagai tambahan program ini juga memberikan his-
togram dari masing-masing gambar (Gambar 8 a dan b).

Untuk melihat grafik frekuensi perubahannya, program ini juga menyerta-
kan grafik perubahan frekwensi pada kedua gambar (Gambar 9), dengan garis
berwarna hijau merepresentasikan frekuensi dari gambar hasil dan garis
berwarna biru merepresentasikan frekuensi dari gambar asli.

(a)                                 (b)

Gambar 7 Jendela Informasi dari Nilai Piksel (a) Gambar Asli (b) Gambar Hasil

                                      (a)                                                                     (b)

Gambar 8 Tampilan Histogram Gambar (a) Gambar Asli (b) Gambar Hasil

Digital Watermarking (Winarso)
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Gambar 9 Grafik frekuensi dari kedua gambar.

8. Simpulan

1. Metode DCT dapat diimplementasikan untuk watermarking dan mudah
diimplementasikan.

2. Program ini dapat memberikan informasi nilai dari bit-bit gambar yang
sudah dan belum diproses.
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