
LAMPIRAN 

PANDUAN MENJALANKAN PROGRAM 

 

1. Tekan tombol Run Project, untuk memulai menjalankan aplikasi watermarking, dan tunggu 

hingga beberapa saat hingga tampil jendela baru. 

 

2. Tampilan awal / home pada aplikasi watermarking. 

 

 



3. Pilih menu watermark dan pilih Least Significant Bit untuk melakukan proses watermarking 

menggunakan metode Least Signficant Bit, kemudian pilih menu Embedding, untuk 

melakukan proses penyisipan dengan menggunakan metode Least Significant Bit. 

 

4. Pada gambar dibawah ini merupakan form untuk melakukan watermarking dengan 

menggunakan metode Least Significant Bit. Kemudian tekan tombol browse pada form audio 

file. 

 



Untuk menginputkan file audio original berformat wav, dan kemudian inputkan file 

watermark yang akan disisipkan dapat berupa text maupun image berformat .png 

5. Tampilan browse audio akan dibuatkan file watermarknya. Kemudian tekan tombol open 

untuk melakukan proses penginputan. 

 

6. Setelah proses input audio, maka akan tampil informasi audio yang akan dijadikan watermark 

seperti pada bagian panel Audio Info. Pada panel ini berisi informasi audio seperti nama file 

 



Ukuran file audio, panjang/durasi, hingga batas maksimal file akan disisipi kedalam audio 

tersebut. Setelah menginputkan audio pastikan audio tersebut dapat diputar dan kualitas audio 

tersebut baik, yaitu dengan cara menetak tombol play untuk memulai isi dari konten audio 

tersebut. 

7. Jendela brose untuk menginputkan file watermark yang akan disisipkan kedalam file audio, 

file watermark ini dapat berupa text (.txt) maupun file image (.png). 

 

 

8. Hasil dari penginputan file watermark yang berupa pesan teks yang akan disisipkan kedalam 

audio, dapat dilihat pada panel sebelah kanan pada bagian marker information terdapat nama 

file watermark yang akan disisipkan dan informasi ukuran file watermarknya, sebelum 

menyisipkan file watermark pastikan ukuran file watermark harus lebih kecil dari maksimal 

kapasitas penyisipan pada bagian informasi panel audio info, yaitu “Max Embedding 

Capasity”. 



 

9. Kemudian inputkan directory dimana nantinya file audio berwatermark tersebut akan 

disimpan, tekan tombol browse pada bagian output directory, selanjutnya pilih folder 

directory-nya kemudian tekan tombol save. 

 

10. Hasil dari input lokasi directory yang sudah berisi alamat penyimpanan untuk file watermark. 



 

11. Untuk melakukan proses watermarking maka tekan tombol embedding, dan tunggu hingga 

proses selesai. 

 



12. Proses watermarking yang telah selesai, maka akan tampil jendela pesan yang menampilkan 

informasi lokasi directory file watermark tersebut disimpan. 

 

13. Hasil output file audio yang telah diberi watermark. 

 

14. Kemudian pilih menu Least Significant Bit -> Extracting untuk mengekstrasi pesan yang 

terdapat pada audio berwatermark. 



 

15. Pada gambar dibawah ini merupakan form untuk melakukan proses ekstrasi pesan pada file 

audio berwatermark, tekan tombol browse untuk menginputkan file audio yang telah diberi 

watermark. 

 



16. Merupaka jendela dialog untuk menginputkan file audio berwatermark kedalam form ekstrasi 

metode Least Significant Bit. Kemudian tekan tombol open untuk mengisi form input file 

audio. 

 

17. Form audio yang sudah berisi directory audio berwatermark, kemudian tentukan output 

directory untuk menyimpan file pesan dari file audio berwatermark. 



 

18. Tekan tombol extracting message untuk memulai proses ekstrasi pesan yang disisipkan pada 

file audio berwatermark. Dan tunggu hingga proses ekstrasi pesan selesai. 

 

19. Jendela informasi bahwa pesan penyisip dari file audio berwatermark telah berhasil dilakukan 

ekstrasi yaitu dengan menunjukan informasi directory dimana file tersebut disimpan. 



 

20. Merupakan output hasil dari pesan watermark yang telah disisipkan kedalam file audio, 

kemudian di ekstrasi kembali. 

 

21. Untuk proses watermarking menggunakan metode Echo Hiding sama persis dengan langkah 

– langkah yang dilakukan dengan metode Least Significant Bit. 



 

22. Menu About Berisikan informasi dari aplikasi watermarking, sedangkan menu help content 

berisi informasi tentang tata cara penggunakan aplikasi watermark ini. 

 

23. Tampilan dari menu about 



 

24. Tampilan dari Menu help kontent 

 

25. Untuk menu home digunakan untuk kembali ke panel awal pada aplikasi ini mulai dijalankan, 

sedangkan pada menu exit untuk keluar dari jendela aplikasi audio watermarking. 



 

26. Merupakan jendela untuk melakukan pengujian nilai SNR (Signal to Noise Ratio) dimana 

pada tahap ini membandingkan nilai kualitas audio yang telah diberi watermark dengan audio 

original / belum diberi watermark. Nilai SNR menggunakan satuan desibel (db). 

 



27. Pertama – tama inputkan file audio asli yang belum diberi watermark, pada bagian tombol 

browse original audio. Kemudian inputkan file audio yang sudah diberi watermak pada bagian 

tombol browse watermarked audio. Pada bagian informasi original dan watermarked audio 

berisikan informasi dasar data audio. 

 

28. Tekan tombol Calculate SNR untuk menghitung nilai SNR audio yang telah diberi 

watermark dengan audio asli. Tunggu hingga proses selesai, maka akan tampil nilai pada 

bagian Signal to Noise Ratio. 

 


