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ABSTRAK 
Digital watermarking merupakan proses yang digunakan untuk menyisipkan bit-bit informasi ke dalam 
sebuah data multimedia digital (host). Proses ini dilakukan dengan cara mengubah data host. Perubahan ini 
harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak terdeteksi oleh manusia. Akan tetapi, perubahan ini 
bersifat irreversible. Dengan kata lain, setelah proses watermarking kita tidak dapat mengembalikan host ke 
kondisi semula. Pada paper ini kami menyajikan sebuah algoritma digital watermarking yang bersifat 
reversible. Hal ini dicapai dengan melakukan kompresi pada sebagian data host, dan memanfaatkan ruang 
yang tersedia setelah proses kompresi untuk memasukkan informasi watermark.  
 

I. PENDAHULUAN 

Digital watermarking mengacu pada proses memasukan bit – bit informasi ke 

dalam suatu data multimedia tanpa menimbulkan perubahan yang terdeteksi oleh indera 

manusia pada data tersebut. Perubahan ini biasa disebut dengan embedding distortion, 

yang tidak terdeteksi oleh indera manusia tetapi tidak dapat dihilangkan untuk 

mengembalikan data multimedia seperti semula. 

Dalam kebanyakan aplikasi digital watermarking secara umum memang tidak 

masalah selama data yang sudah di-watermark terlihat sama dengan data yang asli. Akan 

tetapi, dalam aplikasi – aplikasi khusus seperti dalam dunia medis, militer, dan hukum, 

berubahnya data asli akibat proses watermarking tidak dapat diterima meskipun datanya 

masih terlihat sama. Oleh karena itu diperlukan suatu teknik yang disebut Reversible 

(Lossless) Data Hiding (RDH) sehingga proses watermarking tetap dapat dilakukan dan 

data asli tetap dapat diperoleh lagi. 

Cara yang dilakukan untuk melakukan reversible watermarking ini sendiri 

sebenarnya ada berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan mengubah bagian 

tertentu dari data asli, yaitu pada bagian Least Significant Bits. Agar kelak data asli masih 

dapat diperoleh kembali dari data yang sudah di-watermark, maka pada bagian 

embedding dilakukan kompresi terhadap bagian Least Significant Bits data asli. 

Kemudian hasilnya digabungkan dengan data yang ingin disisipkan sebagai watermark. 

Pada bagian ekstraksi, watermark dipisahkan dan dilakukan dekompresi pada bagian 
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kompresi Least Significant Bits sehingga diperoleh Least Significant Bits seperti semula 

dan bisa dihasilkan data yang sama dengan data asli. 

II. DASAR TEORI 

2.1. Generalized-LSB (G-LSB) 

Seperti yang sudah disebutkan di atas, watermarking akan dilakukan pada bagian 

Least Significant Bits. Akan tetapi dalam hal ini, proses embedding dan ekstraksi 

watermarking tidak sama dengan teknik watermarking modifikasi LSB yang biasa. 

Pengembangannya disebut dengan teknik G-LSB dan dapat dijelaskan dengan persamaan 

– persamaan sebagai berikut. 
Sw= Q L  s   w       (2.1) 

w= S w− Q L  S w = S w− Q L  S      (2.2) 

dengan 

- Sw  adalah piksel yang sudah berisi data watermark; 

- QL(S) adalah hasil kuantisasi terhadap piksel asli (S) berdasarkan 

persamaan; 

QL S  = L S
L       (2.3) 

- W adalah data watermark dengan w ∈ {0, 1, ..., L – 1}; dan 

- L adalah aras kuantisasi. 

2.2.  Adaptasi Algoritma CALIC 
 Seperti yang sudah disebutkan pada latar belakang masalah di Bab I, untuk 

melakukan lossless watermarking harus ada informasi citra asli yang dikompresi yaitu 

bagian yang disebut sebagai residu (r) pada Subbab 3.1 dan diikutsertakan sebagai 

watermark sehingga nantinya bisa didapat kembali citra asli dengan cara mengekstrak 

watermark dan melakukan proses dekompresi data r. Hal ini berarti efektifitas proses 

kompresi akan mempengaruhi tempat yang tersisa dari citra untuk bisa diberi data h 

karena sebagian besar akan digunakan untuk menampung data r terkompresi.  

Masalah yang kemudian muncul adalah melakukan kompresi secara langsung 

pada residu untuk menghasilkan tempat bagi data watermark. Hal ini menyebabkan tidak 

akan dihasilkannya kompresi yang optimal karena untuk aras kuantisasi yang rendah, 

residu tidak memiliki pola tertentu dan cenderung sama rata peluang kemunculannya 
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sehingga seperti derau. Untuk itu akan dilakukan kompresi dengan terlebih dahulu 

mengadaptasi algoritma CALIC [3]. Adaptasi dilakukan dengan tetap mengacu pada 

tahapan – tahapan pada algoritma CALIC. 

 Prediksi yang dilakukan pada algoritma ini bertujuan untuk mengurangi 

redundancy spasial pada citra. Prediksi dilakukan dengan menggunakan piksel – piksel di 

sekeliling piksel yang akan diolah seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini 

 
  Gambar 2.1. Eight-connected Neighborhood.   

dengan O (origin) merupakan piksel yang sedang diolah dan simbol yang lain diambil 

dari simbol arah mata angin dengan N berarti north, NE berarti north east, dan 

sebagainya. 

Residu yang akan diolah baik pada bagian penyandian maupun pengawasandian, 

diolah dengan pola raster scan dengan tujuan piksel – piksel pada posisi W, NW, N, dan 

NE sudah diawasandikan sehingga bisa dilakukan prediksi terhadap O untuk masing – 

masing piksel. 

Prediksi yang dilakukan termasuk prediksi linear terhadap 4 piksel tetangga di 

sekitar piksel yang akan diolah dengan persamaan :  

 SO= 1
4 ∑

k  {W , N ,E , S }
f  S k        (2.4) 

dengan 

f  S k  ={ S k ,

Q L 
L

2
,
if k  {W ,NW , N , NE}

otherwise     (2.5) 

Selanjutnya dilakukan pengelompokan terhadap 2 peubah yaitu context d dan 

context t  yang diperoleh dari persamaan – persamaan di bawah ini : 

Δ= ∑
k  {W ,NW ,N ,NE , E ,SE ,S , SW}

1
8

 f  S k−  SO       (2.6) 

d = Q  Δ         (2.7) 

NW   N    NE 
 
W      O      E 
 
SW    S     SE 
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tk={1,
0,

if f  S k    SO

otherwise
, k  {W ,N , E ,S }    (2.8) 

t= tW t N t E tS        (2.9) 

dengan t didapat dengan menggabungkan masing – masing tk bit dan d adalah suatu 

fungsi scalar nonuniform quantizer dengan nilai ambang {1,2,3,4,6,10,15} dengan nilai – 

nilainya ditentukan berdasarkan percobaan – percobaan yang sudah dilakukan [1]. 

Context d disini mencerminkan local activity yang merupakan rerata nilai mutlak galat 

dari Persamaan (2.6), sedangkan context t mencerminkan tekstur dalam kaitannya antara 

nilai piksel di sekitarnya dengan nilai hasil prediksi. 

Setelah context (d, t) diketahui, langkah selanjutnya adalah melakukan prediksi 

lagi untuk tiap piksel. Hal ini harus dilakukan karena galat prediksi SO−  S O  

menghasilkan rerata yang tidak nol sehingga harus dilakukan prediksi lagi dengan umpan 

balik untuk tiap piksel per nilai context – nya [1]  

ṠO= round   SO   ε  d , t         (2.10) 

dengan  ε  d , t   adalah rata – rata galat prediksi  ε= S O− ṠO  untuk semua piksel per 

context (d, t). Prediksi baru ini sudah bersifat context-based, adaptif, dan non linear [1]. 

Setelah mendapat prediksi yang baru, nilai QL yang sudah diketahui sebelumnya 

digunakan sebagai informasi tambahan untuk mengelompokkan residu.  

Hal di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Distribusi peluang dari galat prediksi 

 ε= S O− ṠO  untuk tiap – tiap context (d) p(ε|d) memiliki bentuk yang hampir serupa 

dengan bentuk distribusi Laplace dengan rata – rata nol dan variance yang kecil yang 

ditentukan oleh d seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2.2.a. Sehingga peluang 

distribusi piksel p( s= ṡ ε d , ṡ ) diperoleh dengan menggeser p(ε|d) sejauh ṡ . 
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   Gambar 2.2. Grafik Distribusi Peluang. 

    (a) p(ε|d), (b) p( s= ṡ ε d , ṡ ), (c) p( r d , ṡ ,QL  s  ). 

Dari persamaan G-LSB (2.1) akan didapat daerah yang ditunjukkan oleh garis 

putus – putus di Gambar 2.2 (b) dengan nilai QL (S) akan membatasi jangkauan nilai S 

[QL(S), QL(S)+L). Daerah ini jika dinormalisasi akan didapat grafik PMF (Probability 

Mass Function) seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2.2 (c) yang menunjukkan residu 

(r) yang sudah dikelompokkan. 

Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan sifat distribusi Laplace yang grafiknya 

turun secara eksponensial setelah mencapai nilai tengahnya yang dalam kasus ini adalah 
ṡ . Dengan melihat hubungan antara nilai ṡ  dan nilai QL  Gambar 2.2 (b), maka jika 
QL  S  ≥ Ṡ  nilai puncaknya adalah di nilai r = 0, jika QL  S  L− 1≤ Ṡ  maka nilai 

puncaknya adalah di nilai r = L – 1, dan jika QL S  ≤ Ṡ≤ QL  S   L− 1  maka nilai 

puncaknya adalah di nilai r= Ṡ− QL  Ṡ  . 

 



Techné Jurnal Ilmiah Elektronika Vol. 7 no. 1 April 2008 Hal 15 – 33 
 

20 

 

  Gambar 2.3. Grafik PMF p( r d , ṡ ,QL  s  ).  

Residu ini seharusnya sudah bisa dikompresi karena perbedaan nilai entropy-nya 

sudah lebih tajam. Akan tetapi karena banyaknya kelompok yang dihasilkan maka bisa 

jadi tidak efektif sehingga perlu dikenalkan context ketiga yang diberi nama context (m). 

Context ini didasari sifat statistik yang ditunjukkan oleh gambar di atas. Dari penelitian 

yang sudah dilakukan [1], diketahui bahwa distribusi residu dengan nilai puncak di r dan 

distribusi residu dengan nilai puncak di L – 1 – r saling berkebalikan. Jadi jika residu ini 

disusun ulang dengan rnew  = L – 1 – rold , maka kompresi yang dilakukan bisa lebih 

efektif lagi. Disinilah context (m) berperan untuk membedakan antara kedua data residu 

tadi tanpa perlu disertakan dalam proses kompresinya karena pada proses ekstraksi bisa 

dilakukan penghitungan untuk mendapatkan context (m) yang sama. Setiap residu yang 

nilainya saling berkebalikan diberi nilai ± m dan pada akhirnya residu ini akan 

dikompresi dengan penyandian arithmetic berdasarkan kelompok context (d, m)-nya. 

2.3. Arithmetic Coding 

Konsep dasar penyandian arithmetic adalah dengan mengganti masukan data yang 

dikompresi menjadi suatu floating number (angka yang unik) yang lebih besar atau sama 

dengan 0 dan lebih kecil dari 1. Penyandian Arithmetic menggunakan konsep entropy 

dalam bidang kompresi untuk menghasilkan angka unik. Dalam penyandian arithmetic, 

angka unik yang dihasilkan melibatkan peluang masing – masing data secara 

keseluruhan. Suatu kumpulan data yang komponen datanya memiliki perbedaan nilai 

entropy yang besar akan menghasilkan kode yang lebih pendek dibandingkan dengan 

suatu kumpulan data yang komponen datanya memiliki entropy yang sama tinggi atau 
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sama rendah. Kode (angka unik) inilah yang bisa diawasandikan untuk mendapatkan 

kembali data yang dikompresi. 

2.4. Binary to L-ary  (L-ary to Binary) Conversion 

Dari penjelasan di atas, data watermark merupakan suatu bilangan integer, 

sedangkan pada umumnya data watermark berupa suatu data biner. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu proses konversi.  

Selain itu, ada kalanya terjadi out of range untuk suatu piksel akibat proses 

watermark. Sebagai contoh, dalam suatu citra digital yang direpresentasikan dengan 8 

bpp yang berarti hanya dapat memiliki 256 nilai yang berbeda (range [0, ..., 255] ), ingin 

dilakukan watermark dengan nilai L = 6, maka nilai QL(smaks) = 252. Jika w = 5 maka 

dihasilkan Sw = 257 dan nilai ini tidak bisa direpresentasikan dengan 8 bpp. 

Dari Persamaan (2.2), terlihat bahwa untuk masing – masing piksel hanya bisa 

menampung nilai N dengan nilai N ≤ L dan untuk menghindari terjadinya out of range, 

piksel dengan kondisi N > L tidak diberi watermark. 

Algoritma di atas dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut. 

1. Terlebih dulu harus diketahui nilai S dan Q untuk semua piksel. Kemudian nilai N 

dihitung untuk piksel yang akan diolah dengan N = min ( L, Smaks – QL (S) ). 

2. Membagi nilai jangkauan berdasarkan nilai N tetapi dengan kondisi N = L sehingga 

menjadi N subselang yang sama, R0 sampai RN-1. 

3. Mencari subselang jangkauan yang mencakup nilai data biner yang ingin dikonversi. 

4. Data w sebagai watermark adalah urutan subselang dalam jangkauan tersebut.  

5. Mengubah batas jangkauan berdasarkan batas subinterval tadi dan ulangi untuk piksel 

selanjutnya hingga seluruh data biner selesai dikonversi. 

Langkah – langkah di atas juga dapat dipahami dengan melihat gambar di bawah ini. 

 
    Gambar 2.4. Binary to L-ary Conversion. 

H=h0h1..... 
H 

H 

0 

....................... 

N = 3 
w0 = 1 

N = 2 
w1 = 1 

N = 3 
w3 = 1 

1 
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III. PERANCANGAN 

3.1. Proses Embedding 

 
       Gambar 3.1. Blok Diagram Proses Embedding. 

 Keterangan. 

 S = citra asli (host); 

 L = aras kuantisasi; 

 QL(S) = data citra asli yang sudah dikuantisasi; 

 r = residu; 

 h = data yang ingin disisipkan pengguna; 

 w = data gabungan r dan h yang dijadikan data watermark; dan  

 Sw = cita yang sudah berisi data watermark. 

 

Citra asli S dikuantisasi masing – masing pikselnya sesuai dengan nilai L 

sehingga dihasilkan data QL(S). Kemudian dihasilkan data r yang merupakan selisih dari 

S – QL(S). Setelah itu, dilakukan proses pengelompokan pada r dengan tetap melibatkan 

nilai QL(S) melalui CALIC sebelum kemudian dikompresi dan digabungkan dengan data 

h sehingga dihasilkan data w. Data w inilah yang nantinya digabungkan kembali dengan 

data QL(S) sehingga dihasilkan data Sw yaitu citra host yang sudah ter-watermark. 

3.2. Proses Ekstraksi 

 
       Gambar 3.2. Blok Diagram Proses Ekstraksi. 
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Keterangan. 

 Sw = cita yang sudah berisi data watermark;  

 L = aras kuantisasi; 

QL(Sw) = data citra asli yang sudah dikuantisasi; 

w = data watermark; 

 r = residu; 

 h = data yang disisipkan oleh pengguna; dan 

 S = citra asli. 

 

Citra ter-watermark Sw dikuantisasi masing – masing pikselnya sesuai dengan 

nilai L yang digunakan oleh pengguna pada bagian embedding sehingga dihasilkan data 

QL(Sw) dan data w yang mengandung data r dan data h. Setelah itu, data w dipisahkan 

antara bagian yang berisi data r dan data h. Data yang berisi r inilah yang nantinya akan 

didekompresi sehingga didapat r seperti pada bagian embedding untuk digabungkan 

kembali dengan data QL(Sw) untuk menghasilkan data S yaitu citra host. 

IV. PERCOBAAN 

Pengujian yang dilakukan baik dengan menggunakan citra grayscale maupun 

citra berwarna ditekankan pada variasi tekstur yang dibagi menjadi tiga variasi tekstur 

yaitu : tekstur rendah, tekstur sedang, dan tekstur tinggi. Hal ini dikarenakan tekstur 

merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam keseluruhan proses. 

Citra yang digunakan sebagai citra uji dan termasuk dalam kelompok tekstur 

rendah antara lain citra Flowers, F-16 untuk citra grayscale dan citra House, Airplane 

untuk citra berwarna. Citra yang digunakan sebagai citra uji dan termasuk dalam 

kelompok tekstur sedang antara lain citra Lena, Fruit untuk citra grayscale dan Barbara, 

Lena untuk citra berwarna. Citra yang digunakan sebagai citra uji dan termasuk dalam 

kelompok tekstur tinggi adalah citra Goldhill dan Baboon baik untuk citra grayscale 

maupun citra berwarna. 
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       House.bmp          Barbara.bmp          Goldhill.bmp 

Pengujian dilakukan pada semua citra dan semua variasi nilai L (2, 3, . . ., 16). 

Penghitungan kapasitas watermarking didapat dengan menggunakan persamaan – 

persamaan di bawah ini. 

- Kapasitas G-LSB = log2 (L)       (4.1) 

- Kapasitas maksimum citra = Ukuran citra * kapasitas G-LSB   (4.2) 

-    Kapasitas watermark = kapasitas maksimum citra – hasil kompresi (4.3) 

Dari ketiga persamaan di atas dihasilkan data – data yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.1 untuk citra grayscale dan Tabel 4.2 untuk citra berwarna. 
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Tabel 4.1. Kapasitas Watermark (Bit) untuk Variasi Nilai L pada Citra Grayscale. 

          L 

Citra 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Flowers 

256 
3337 9018 14189 19643 25146 29201 33802 37377 41192 44515 47056 50236 52865 60657 57669 

F–16 256 2257 5681 9679 13417 18134 21215 24756 27129 31961 34449 35302 38786 40851 42720 44876 

Lena 256 530 1834 4178 6283 9032 10981 14056 15917 18006 19909 22162 24045 26294 20516 29434 

Fruit 256 510 1645 3962 6043 8893 11282 14712 16960 20383 22514 25609 27353 30873 31738 34706 

Goldhill 

512 
4246 14443 22101 34511 43721 55023 67405 77442 87559 98515 110504 119192 129164 141480 147135 

Baboon 

512 
2 384 1475 2608 4485 6080 8325 10743 13664 16255 19184 21583 24187 28038 29125 
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Tabel 4.2. Kapasitas Watermark (Bit) untuk Variasi Nilai L pada Citra Berwarna. 

 

 

 

 

 

 

         L 
Citra 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

House 256 2588 8394 8756 11237 23672 21791 25186 26215 29461 31506 34711 38920 41717 43373 45877 

Airplane 
256 2875 7052 12450 17330 22657 27212 31252 34064 38343 41907 44210 47272 50437 52536 56039 

Lena 256 390 1435 3480 5585 8147 10120 12778 15139 18399 20334 22466 24631 41717 43373 45877 

Barbara 256 332 1261 2766 5016 6168 7855 10494 12393 13857 14280 15874 17399 17961 19261 21224 

Goldhill 512 4029 9079 16933 24054 36171 43216 57964 67288 73844 82901 90313 104439 112646 120864 133790 

Baboon 512 234 742 2447 3845 5973 7546 9958 11152 14086 15599 18076 19483 22309 24182 27406 



Techné Jurnal Ilmiah Elektronika Vol. 7 no. 1 April 2008 Hal 15 – 33 
 

28 

Kapasitas maksimum citra untuk menampung watermark tanpa 

memperhitungkan adanya proses konversi Bin to L-ary menunjukkan bahwa semakin 

besar nilai L maka semakin besar pula kapasitas yang tersedia. Hal ini dikarenakan 

semakin besar nilai L maka kapasitas G-LSB akan semakin besar dan berarti kapasitas 

maksimum citra juga akan semakin besar pula dengan perbandingan yang linear. 

Dari tabel di atas juga terlihat bahwa untuk nilai L yang sama, citra yang termasuk 

dalam kelompok citra tekstur rendah memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan 

dengan citra yang termasuk kelompok citra tekstur sedang dan tekstur tinggi.  

Hal ini dikarenakan hasil pengelompokkan residu untuk citra tekstur rendah 

menghasilkan beberapa kelompok residu dengan data yang peluang kemunculannya ada 

yang sangat tinggi dan ada yang sangat rendah sehingga kelompok tersebut memiliki data 

dengan perbedaan nilai entropy yang besar. Dengan entropy seperti itu maka akan 

dihasilkan panjang kode hasil kompresi yang lebih pendek dibandingkan dengan 

kelompok residu dengan data yang entropy-nya sama tinggi sesuai dengan prinsip 

penyandian entropy. Sehingga setelah semua kode hasil kompresi untuk tiap – tiap 

kelompok residu digabungkan akan dihasilkan panjang kode yang lebih pendek untuk 

citra tekstur rendah. 

Pengelompokkan residu pada citra tekstur rendah bisa menghasilkan kelompok 

residu dengan perbedaan nilai entropy yang tajam karena citra tekstur rendah memiliki 

magnitudo perubahan nilai gelap terang yang kecil sehingga prediksi yang dihasilkan 

lebih tepat dan prediksi galat yang dihasilkan memiliki rerata nol dan variance yang 

kecil. Hal ini menjadi sangat penting karena pengelompokan residu yang dibuat 

mengasumsikan prediksi galat memiliki grafik yang sama dengan grafik distribusi 

Laplace sehingga pengelompokkan residu yang dilakukan juga akan lebih tepat. 

Perubahan nilai gelap terang dengan magnitudo yang besar akan menyebabkan 

prediksi menjadi tidak tepat sehingga dihasilkan rerata prediksi galat yang tidak nol dan 

variance yang dihasilkan juga lebih besar. Hal ini berakibat pada komponen dari 

kelompok – kelompok residu memiliki perbedaan nilai entropy yang kurang tajam 

sehingga pasti dihasilkan kode yang lebih panjang. 

Variance error yang terlalu besar bisa menyebabkan terjadinya kesalahan. Hal ini 

dikarenakan Ṡ= S− ε , sehingga dengan ε yang variance-nya besar maka nilai Ṡ  juga 
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bisa menyimpang. Akibatnya dalam pembuatan context m, suatu nilai Ṡ yang seharusnya 

masuk ke kelompok QL  S  ≥ Ṡ  bisa saja menyimpang menjadi masuk ke kelompok 
QL  S  L− 1≤ Ṡ . Hal ini tentu saja berakibat pada proses pengelompokan residu yang 

pada akhirnya berpengaruh pada nilai entropy untuk masing – masing residu tersebut. 

Penghitungan nilai PSNR untuk citra grayscale dengan data h berupa file teks atau 

berupa logo menghasilkan nilai yang tidak terlalu berbeda  Hal ini juga terjadi untuk citra 

berwarna. Nilai PSNR dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. 

 MSE = 1
m× n ∑i= 0

m− 1

∑
j= 0

n−1

 I  i , j  − K  i , j   2
    (4.4) 

 PSNR= 20 log10 I max

 MSE        (4.5) 

Hasil dari percobaan yang dilakukan baik untuk citra grayscale maupun citra 

berwarna dapat dilihat dari tabel – tabel di bawah ini.
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Tabel 4.3. Nilai PSNR Citra Grayscale untuk Variasi Nilai L. 

          L 

Citra 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

F – 16 

256 
51,26 47,08 44,49 42,36 40,68 39,52 38,24 37,38 36,43 35,32 34,97 33,87 33,68 32,89 32,69 

Flowers 

256 
51,35 47,25 44,62 42,6 40,88 39,74 38,44 37,54 36,73 35,67 35,19 34,24 33,87 33,19 32,86 

Lena 

256 
51,19 46,89 44,29 42,14 40,48 39,24 37,99 37,04 36,22 35,15 34,63 33,66 33,39 32,63 32,31 

Fruit 

256 
51,16 46,95 44,31 42,13 40,51 39,25 37,98 37,02 36,29 35,13 34,66 33,76 33,45 32,62 32,46 

Goldhill 

512 
51,2 46,98 44,31 42,2 40,58 39,29 38,01 37,14 36,37 35,25 34,7 33,79 33,48 32,68 32,45 

Baboon 

512 
  44,16            31,98 
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Tabel 4.4. Nilai PSNR Citra Berwarna untuk Variasi Nilai L. 

          L 

Citra 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

House 

256 
56,08 51,96 49,3 47,35 45,46 44,13 42,79 42,16 41,35 40,25 40,22 38,43 37,82 37,25 36,76 

Airplane 

256 
56,07 51,96 49,34 47,25 45,66 44,42 43,14 42,18 41,46 40,29 39,81 38,89 38,73 37,91 37,7 

Lena  

256 
55,93 51,68 49,01 46,91 45,20 43,97 42,74 41,79 40,98 39,84 39,38 38,47 38,17 37,38 37,09 

Barbara 

256 
55,92 51,66 49,01 46,89 45,22 43,94 42,61 41,71 40,93 39,75 39,23 38,33 37,96 37,25 37,05 

Goldhill 

512 
55,96 51,75 49,04 46,93 45,25 44,04 42,69 41,75 41,08 39,95 39,5 38,41 38,22 37,43 37,19 

Baboon 

512 
  48,94            36,71 

 

 

 

 

 



Techné Jurnal Ilmiah Elektronika Vol. 7 no. 1 April 2008 Hal 15 – 33 
 

32 

Semakin besar nilai L maka perubahan yang terjadi pada masing – masing piksel 

bisa semakin besar yang menyebabkan nilai MSE semakin besar pula tetapi justru 

mengakibatkan nilai PSNR semakin kecil. Hal ini bisa diketahui dengan melihat 

Persamaan (4.4) dan (4.5). Berapapun nilai selisih antara citra I dan citra K pasti akan 

semakin besar karena adanya fungsi absolut dan berarti semakin besar pula nilai MSE 

karena nilai m dan n merupakan ukuran citra yang tidak terpengaruh oleh besarnya nilai 

L. Demikian pula dengan nilai PSNR, nilai L tidak mempengaruhi nilai Imax sehingga 

hanya ada pengaruh dari nilai MSE. 

 Pada pengujian kapasitas terlihat bahwa sebagian besar kapasitas citra akan 

digunakan untuk menampung data hasil kompresi. Dengan kata lain perubahan yang 

terjadi pada piksel citra ber-watermark justru lebih diakibatkan oleh data hasil kompresi 

dan pengaruh data h bisa dibilang jauh lebih kecil. Hal ini bisa diketahui dari tabel – tabel 

hasil pengujian kapasitas watermark yang menunjukkan bahwa kapasitas yang tersedia 

tidak pernah mencapai setengah kapasitas maksimalnya sehingga untuk variasi data h 

akan menghasilkan nilai PSNR yang tidak jauh berbeda.  

 Nilai PSNR untuk citra berwarna menunjukkan nilai yang lebih besar 

dibandingkan dengan citra grayscale untuk citra, nilai L, dan data h yang sama. Hal ini 

dikarenakan perubahan yang terjadi pada citra berwarna hanya 1/3 bagian jika 

dibandingkan dengan perubahan yang terjadi pada citra grayscale. Sehingga nilai MSE 

untuk citra berwarna akan lebih kecil dibandingkan citra grayscale dan akibatnya 

dihasilkan nilai PSNR yang lebih besar. 

V. KESIMPULAN 

Reversible data hiding diwujudkan dengan melakukan kompresi terhadap 

sebagian informasi citra (secara lossless) dan menyimpannya sehingga masih bisa 

menampung informasi tambahan yang ingin disisipkan. Dengan teknik ini akan 

dihasilkan kapasitas watermarking yang relatif cukup besar, hasil proses recovery 

menjadi citra asli yang pasti berhasil, dan distorsi yang relatif kecil pada citra hasil proses 

watermark. 

Kapasitas watermarking tergantung dari variasi tekstur pada citra tersebut dan 

seberapa banyak bagian dari LSB yang diubah. Hasil proses recovery dijamin berhasil 

selama tidak terjadi gangguan pada citra hasil proses embedding. Distorsi yang terjadi 
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bisa terlihat terutama pada citra dengan sedikit variasi tekstur tetapi dengan perubahan 

bagian LSB yang banyak.  
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