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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Permasalahan hak cipta pada suatu konten multimedia mengakibatkan 

diperlukannya tanda kepemilikan terhadap suatu file. Seiring maraknya 

pembajakan pada konten multimedia terutama file audio menjadi peran yang cukup 

penting untuk memberikan tanda kepemilikan terhadap file audio. Salah satu cara 

untuk mengatasi masalah kepemilikan pada file audio adalah dengan audio 

watermark.  

Audio watermarking merupakan salah satu jenis dari digital watermarking, 

adalah suatu proses penyisipan pesan yang berisikan informasi berkas audio seperti 

nama pencipta, tanggal pembuatan, atau informasi lainnya tanpa mempengaruhi 

kualitas audio tersebut. 

 Ada beberapa metode yang digunakan untuk melakukan watermarking 

pada data audio, salah satu diantaranya adalah metode Least Significant Bit dan 

metode Echo Hiding. Metode Least Significant Bit adalah metode yang bekerja 

pada  pergantian bit-bit yang kurang berarti dengan bit-bit yang paling berarti (Most 

Significant).Sedangkan metode Echo Hiding adalah metode yang berkerja dengan 

merepresentasikan echo (gema) pada sinyal suara.  

 Proses watermarking selalu berpengaruh terhadap beberapa aspek 

diantaranya Fidelity (kualitas suara audio), Recovery (ekstrasi data yang 

disisipkan), dan Robustnes (ketahanan data yang disisipkan terhadap manipulasi 
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audio). Yang menjadi permasalahan adalah mencari metode mana yang memiliki 

minim kontribusi terhadap aspek–aspek tersebut. 

Pada penelitian ini akan dilakukan studi komparasi terhadap kedua metode 

diatas untuk menentukan metode mana memiliki minim kontribusi dari tiga aspek 

watermarking. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan latar belakang diatas adalah 

mencari metode mana yang memiliki kontribusi terkecil dari aspek Robustness  

(ketahanan), Recovery (ekstrasi), dan Fidelity (kualitas suara). 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang diteliti dalam studi komparasi metode Least Significant 

Bit dengan metode Echo Hiding pada audio watermaking adalah: 

1. Metode yang digunakan adalah metode Least Significant Bit dan metode Echo 

Hiding. 

2. Jenis file yang digunakan sebagai media cover audio  ber-ekstensi 

.Wav(Waveform Audio File Format). 

3. Jenis data yang sisip yang digunakan ber-ekstensi .txt(Format Data Text) dan 

.png (Portable Network Graphic). 

4. Kriteria uji yang digunakan pada kedua metode tersebut adalah: 

a. Robustnes (ketahanan data yang disisipkan terhadap manipulasi audio) 

dilakukan dengan cara melakukan pengubahan nilai Sample Rate pada 

audio ber-watermark. 
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b. Recovery (ekstrasi data yang disisipkan) dengan melakukan pengambil 

file watermark yang disisipkan pada cover media audio watermark atau 

ekstrasi dengan melihat keutuhan file hasil ekstrasi dengan file asli. 

c. Fidelity (kualitas suara) dengan melakukan pengamatan subjektif yaitu 

dengan cara melakukan pengamatan langsung menggunakan indera 

pendengaran manusia terhadap file audio original maupun yang telah 

diberi watermark dan untuk pengamatan objektif dengan cara melakukan 

perhitungan nilai SNR(Signal to Noise Ratio) pada audio asli dengan 

audio yang diberi watermark. 

5. Manipulasi pemrosesan audio menggunakan Adobe Audition, untuk 

melakukan pengubahan nilai Sample Rate. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menentukan apakah metode Least 

Significant Bit maupun metode Echo Hiding lebih baik untuk aspek watermarking 

data pada media audio. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian studi komparasi ini diantaranya: 

a) Bagi Penulis 

- Memahami penerapan watermaking pada data audio. 

- Mengetahui metode yang baik untuk watermarking. 

b) Bagi Akademik 

Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam penerapan audio watermaking 

dan analisanya. 



4 
 

c) Bagi Pengguna 

Aplikasi audio watermaking ini dapat dijadikan sebagai tools untuk 

mengidentifikasi kepemilikan maupun perlindungan hak cipta terhadap suatu 

pada file audio. 


