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ABSTRAK 

Meningkatnya penggunaan dokumen digital khususnya multimedia (citra, audio, video) dan kemudahan transmisi data melalui 

Internet meningkatkan kebutuhan terhadap keamanan data terhadap pelanggaran hak cipta. Watermarking merupakan 

pendekatan yang telah banyak digunakan dan merupakan bagian dari Digital Right Management (DRM) yang dibuat untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Khusus untuk video, teknik watermarking harus mampu mengatasi beberapa karakteristik yang 

membedakan dengan citra statis untuk mengoptimalkan properti watermarking terutama robustness dan imperceptibility. 

Watermarking pada domain video terkompresi juga perlu ditinjau karena kebanyakan video disimpan dan ditransmisikan dalam 

bentuk terkompresi. Diperlukan teknik-teknik khusus agar watermark dan kompresi bisa dioptimalkan. Makalah ini mengulas 

bagaimana ketiga isu tersebut (robustness, imperceptibility, kompresi) diatasi dengan melihat penelitian-penelitian terkini di 

bidang watermarking video. 
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1. Pendahuluan 

Seiring dengan meningkatnya distribusi data melalui 

jaringan komputer terutama Internet, kebutuhan terhadap 

keamanan data semakin besar. Dalam hal ini, keamanan 

mencakup masalah perlindungan terhadap hak cipta atau hak 

kekayaan intelektaul (HaKI). Kebutuhan tersebut menjadi 

motivasi utama dibuatnya sistem DRM (Digital Right 

Management) [1] yang berusaha melindungi hak cipta dan 

mengamankan nilai ekonomi dari suatu karya. Watermarking 

adalah salah satu elemen penting yang ada di dalam DRM. 

Watermarking adalah suatu usaha untuk mengubah suatu 

data (citra, audio, video) untuk menyimpan informasi 

mengenai data tersebut. Umumnya perubahan tersebut dibuat 

agar tidak terlihat untuk menghindari penghapusan 

watermark pada data tersebut dan supaya tidak mengganggu 

penampakan orisinalitas dari data yang bersangkutan.  Pada 

paper ini, pembahasan akan difokuskan pada watermarking 

untuk video. 

Watermarking digital memiliki properti-properti yaitu 

mencakup robustness, keamanan, imperceptibility, kapasitas 

data, waktu komputasi dan tingkat kesalahan positif (false 

positive rate) [3].  

Robustness adalah ukuran sejauh mana watermark 

bertahan setelah data mengalami bentuk-bentuk pemrosesan 

signal, perubahan geometris, ukuran dan sebagainya. 

Keamanan adalah ukuran suatu skema watermarking bertahan 

terhadap segala usaha yang sengaja bertujuan menghapus 

atau membuat watermark tidak terbaca. Imperceptibility 

menjamin agar perubahan pada data akibat watermarking 

tidak tertangkap atau dirasakan panca indra. Kapasitas data 

menyatakan ukuran seberapa besar watermarking bisa 

disisipkan. Waktu komputasi menyatakan berapa waktu yang 

dibutuhkan untuk melakukan penyisipan dan deteksi / 

ekstraksi watermark. Tingkat kesalahan positif mengukur 

seberapa besar sering detektor mendeteksi watermark pada 

data yang tidak disisipi watermark. Dari seluruh properti 

tersebut, robustness dan imperceptibility adalah yang paling 

penting karenanya paling banyak dianalisis dan diulas dalam 

penelitian-penelitian watermarking. 

Meskipun pada awalnya pengembangan watermarking 

terutama ditujukan untuk pembuktian hak kepemilikan, saat 

ini watermarking khususnya untuk video telah menyebar ke 

berbagai domain aplikasi [2], [23]. Beberapa penggunaan 

watermarking pada video yaitu: pengawasan penyiaran, 

otentikasi konten, kontrol penggunaan/penyalinan, 

fingerprinting, pembuktian kepemilikan dan komunikasi 

tertutup. Pada bagian berikutnya, dibahas mengenai 

perkembangan watermarking dari citra ke video. 

 

2. Watermarking: dari Citra ke Video 

Pada awalnya, penelitian mengenai watermarking fokus 

pada objek data berupa citra. Berbagai teknik telah ditemukan 

dan cukup berhasil diterapkan. Seiring dengan perkembangan 

teknologi video, maka penelitian mengenai watermarking 

pada video juga mulai berkembang. 

Awalnya watermarking untuk video berangkat dari hasil 

penemuan watermarking untuk citra sehingga watermarking 

untuk video dilakukan dengan menerapkan teknik yang sama 

pada frame-frame video [2]. Pendekatan ini belum melihat 

properti-properti lain dari video yang membedakannya 

dengan citra statis. Properti utama yang membedakan video 

dengan citra adalah ukuran data yang besar, perulangan 

(redundancy) data dan dimensi waktu. Ketiga aspek ini perlu 



 

dipertimbangkan untuk mencapai properti watermarking yang 

optimal. 

Beberapa jenis serangan yang sebelumnya tidak dikenal 

menjadi terbuka pada video watermarking [2]. Redundancy 

data memungkinkan terjadinya serangan kolusi seperti frame 

averaging yang bertujuan menghapus watermark. Dimensi 

waktu memunculkan serangan penghapusan frame (frame 

dropping), penyalinan frame (frame copy), penukaran frame 

(frame swapping) atau perubahan frame rate. Masalah 

imperceptibility juga bertambah pada video seperti 

munculnya efek flickering akibat perbedaan yang jelas antara 

dua piksel atau area di posisi yang sama pada dua frame yang 

berurutan [4]. Karena itu, di samping mengatasi tantangan 

yang sebelumnya sudah ada pada citra, watermarking pada 

video juga harus mengatasi aspek-aspek khusus pada video 

tersebut. 

Ukuran data yang besar pada video menjadi aspek lain 

yang harus dipertimbangkan. Kebutuhan untuk memperkecil 

ukuran video terutama untuk transmisi dan penyimpanan 

telah menjadi perhatian serius kalangan peneliti dan telah 

menghasilkan teknik-teknik kompresi data yang efektif 

seperti MPEG dan yang terbaru H.264/AVC. Hal ini menjadi 

tantangan tersendiri untuk penelitian mengenai teknik 

watermarking karena kompresi data bisa dilihat sebagai 

bentuk lain dari serangan terhadap watermark. Karena itu, 

belakangan teknik-teknik watermarking dikembangkan agar 

sejalan dengan bentuk kompresi tertentu. Pendekatan ini 

memunculkan istilah domain baru untuk watermarking, yaitu 

domain terkompresi (compressed domain) di samping domain 

spasial dan domain transformasi yang sudah dikenal. 

Penelitian yang kami lakukan berusaha untuk 

menganalisis berbagai isu di atas berdasarkan penelitian-

penelitian terkini yang kami dapatkan di bidang video 

watermarking. Bagian 3 berisi penjelasan mengenai ba-

gaimana robustness bisa dicapai dalam video watermarking. 

Bagian 4 mengulas mengenai bagaimana memenuhi properti 

imperceptibility pada video watermarking. Bagian 5  men-

jelaskan tentang beberapa teknik video watermarking untuk 

domain terkompresi. Bagian 6 mengupas mengenai prospek 

pengembangan yang bisa dilakukan untuk menghasilkan 

teknik watermarking yang optimal berdasarkan penelitian-

penelitian yang sudah dilakukan. Bagian terakhir berisi 

kesimpulan dari makalah ini. 

 

3. Watermarking yang Robust pada Video 

Dalam buku [5], dijelaskan beberapa pendekatan yang 

digunakan untuk meningkatkan robustness watermarking 

secara umum, yaitu: 

1. Penyisipan berulang 

2. Menggunakan teknik Spread Spectrum 

3. Menyisipkan watermark pada koefisien-koefisen yang 

signifikan / kuat 

4. Menyisipkan watermark pada koefisien-koefisien yang 

telah diketahui robustness-nya. 

5. Membalikkan distorsi pada detektor 

6. Membalikkan distorsi pada embedder 

Pendekatan 1-4 didasarkan pada bagaimana menemukan 

domain transformasi di mana beberapa nilai / koefisien 

bertahan lebih baik terhadap pemrosesan tertentu. Pendekatan 

5-6 didasarkan pada membalikkan efek distorsi akibat 

pemrosesan. Karena tidak berkaitan secara langsung dengan 

skema atau teknik watermarking yang digunakan, maka 

teknik 5-6 tidak dibahas di paper ini.  

Selanjutnya akan dijelaskan lebih jauh mengenai teknik-

teknik di atas dan bagaimana pendekatan-pendekatan tersebut 

diterapkan pada penelitian-penelitian video watermarking. 

Penjelasan pada bagian ini tidak mencakup semua 

kemungkinan cara meningkatkan robustness watermark pada 

video, karena bisa jadi masih banyak pendekatan lain yang 

bisa digunakan. Penjelasan ini terutama berdasarkan literatur 

dan bisa dilihat penerapannya pada penelitian-penelitian 

watermarking video yang sudah ada. 

 

Redundant Embedding 

Idenya adalah: dengan menyisipkan lebih dari satu 

watermark, maka diharapkan ketika terjadi pemrosesan 

tertentu dan mendistorsi sinyal watermark, sinyal lain masih 

bertahan sehingga peluang deteksi menjadi lebih besar. Tentu 

saja perulangan ini harus mempertimbangkan kapasitas 

watermarking skema yang bersangkutan. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perulangan 

merupakan sifat/karekteristik asal dari data video. Meskipun 

penyisipan berulang bisa meningkatkan robustness, tapi pada 

video, perulangan justru bisa membuka peluang serangan 

terhadap watermark, khususnya serangan kolusi [6]. Hal ini 

bisa dilihat pada dua pendekatan sederhana berikut: 

1. Jika watermark yang sama disisipkan di semua 

frame pada video, maka kolusi bisa dilakukan dengan meng- 

estimasi watermark dari setiap frame-frame berbeda yang 

sudah disisipi watermark. Watermark lalu bisa dibuang 

dengan mengurangi data yang diwatermark dengan 

watermark hasil perkiraan tersebut. 

2. Jika untuk setiap frame disisipi dengan watermark 

yang berbeda, maka kolusi bisa dilakukan dengan 

mengumpulkan frame-frame yang mirip (dalam satu scene) 

untuk kemudian dicari versi yang tanpa watermark (salah 

satunya dengan averaging). 

Untuk itu, maka diperlukan cara tertentu agar penyisipan 

berulang pada data video bisa efektif. Aturan dasar yang bisa 

diterapkan adalah dengan menyisipkan watermark yang sama 

pada frame-frame yang sama atau mirip [2]. 

Pada video, frame-frame yang mirip bisa ditemukan pada 

scene atau shot/sorotan yang sama. Karena itu teknik-teknik 

untuk mencari kesamaan frame ini banyak digunakan pada 

video watermarking. Skema pada [4] menerapkan algoritma 



 

deteksi scene untuk melakukan segmentasi sebelum 

menyisipkan watermark pada blok 3-dimensi hasil 

segmentasi tersebut.  

Sementara skema pada [7] menggunakan segmentasi 

temporal pada video untuk mendapatkan frame-frame kunci 

yang mewakili suatu scene atau shot. Selanjutnya watermark 

disisipi pada frame-frame kunci tersebut. 

Teknik yang dikembangkan di [8] menerapkan scene 

detection secara sederhana dengan menghitung selisih 

histogram citra untuk setiap frame yang berurutan. Jika 

melebihi suatu nilai threshold tertentu, maka scene dianggap 

berubah. Selanjutnya suatu porsi watermark yang sama akan 

disisipkan pada setiap frame dalam satu scene. 

Elbasi membagi-bagi video menjadi kelompok-

kelompok gambar (Group of Pictures =GOP) yang durasinya 

(jumlah frame dalam satu GOP) ditentukan dengan algoritma 

HMM (Hidden Markov Model). HMM digunakan untuk dua 

hal, yaitu menentukan porsi watermark yang paling optimal 

untuk disisipkan pada suatu GOP dan menentukan durasi 

optimal untuk GOP. Model HMM dilatih dengan memper-

hitungkan robustness, fidelity dan data capacity. 

Pendekatan seperti di atas memiliki kelemahan dari sisi 

waktu komputasi yang lama untuk proses penyisipan dan 

dalam beberapa kasus bisa sangat signifikan. Karena itu 

beberapa teknik watermarking menggunakan cara lain yang 

lebih sederhana. Penelitian [9] menerapkan teknik “two 

thirty”, yaitu menyisipkan watermark pada 30 persen frame 

yang dipilih secara acak. Untuk melakukan deteksi dipilih 30 

frame secara acak. Sementara skema [10] menyisipkan 

watermark yang sama untuk setiap t detik. Dibandingkan 

pendekatan sebelumnya yang mencari korelasi kesamaan 

frame, pendekatan seperti ini lebih unggul dalam waktu 

komputasi sehingga lebih tepat untuk sistem yang 

membutuhkan komputasi real time. Tapi dari sisi robustness 

tidak ada jaminan lebih baik, bahkan sepertinya lebih rendah 

karena aturan korelasi frame-watermark tidak terpenuhi. 

 

Watermarking Campuran 

Ide mengenai penyisipan berulang bisa diperluas ke arah 

penggunaan campuran beberapa teknik sekaligus, atau yang 

dikenal dengan cocktail watermarking. Hasil penelitian 

menunjukkan beberapa teknik lebih tahan terhadap distorsi 

tertentu tetapi kurang tahan pada bentuk distorsi yang lain. 

Karena kemungkinan beberapa serangan sekaligus sangat 

kecil, diharapkan ketika sinyal yang disisipkan dengan teknik 

tertentu terdistorsi akibat pemrosesan, sinyal yang disispkan 

dengan teknik lain masih bertahan sehingga peluang deteksi 

menjadi lebih besar. 

Skema watermarking pada [8] menggunakan pende-

katan watermarking campuran yang diistilahkan dengan 

hybrid. Eksperimen yang dilakukan menunjukkan 

Watermarking berbasis DCT paling robust terhadap terhadap 

kompresi lossy, DWT paling robust terhadap penambahan 

derau (noise), DFT mampu bertahan terhadap beberapa jenis 

serangan termasuk penghapusan piksel, rotasi dan shearing, 

sedangkan transformasi Radon bertahan terhadap perubahan 

skala ukuran (rescaling) dan distorsi geometris. 

Karena tidak atau belum ada skema watermarking di 

literatur yang robust terhadap semua serangan, maka 

pendekatan hybrid bisa jadi solusi. Kombinasi DCT, DWT, 

DFT dan Radon dilakukan dengan dua cara:  

1. Keempat macam skema tersebut diterapkan pada scene 

yang berbeda pada video. 

2. Setiap frame dibagi menjadi empat bagian dan untuk 

masing-masing bagian, diterapkan keempat skema 

watermarking yang berbeda. 

Meskipun tidak lebih baik dari pendekatan hybrid visual-

audio yang juga diuji dalam eksperimen, kedua macam 

kombinasi tersebut menunjukkan hasil yang lebih baik 

daripada skema berbasis DWT saja dan skema yang hanya 

menggunakan deteksi scene. 

Watermarking campuran juga diterapkan di [11] yang 

menggunakan jaringan saraf tiruan (ANN) untuk mencari 

pasangan kelompok gambar (GOP = group of pictures) dan 

skema watermarking (DCT, DWT, DFT) yang menghasilkan 

properti (robustness, invisibility, dan data capacity) paling 

optimal. Pelatihan dilakukan dengan memilih sejumlah 

gambar dari empat bagian video yang berbeda. Setiap gambar 

diklasifikasi sebagai DCT, DFT atau DWT. Dalam 

menentukan kelas untuk suatu gambar, digunakan kriteria 

PSNR, M-SVD dan evaluasi yang sifatnya subjektif. Fitur-

fitur yang telah diekstraksi kemudian dilatih dengan 

algoritma propagasi balik (back propagation). 

Cara yang dilakukan di [4] yang menyisipkan watermark 

pada blok 3 dimensi juga bisa dilihat sebagai cocktail 

watermarking. DCT 2-dimensi digunakan untuk transformasi 

spasial sedangkan dimensi temporal ditransformasi dengan 

DFT. Pendekatan watermarking campuran juga dilakukan di 

[9]. Meskipun tidak dijelaskan secara detil, dalam eksperimen 

yang dilakukan, ia menggunakan penyisipan berkali-kali 

dengan mengkombinasikan dua atau lebih algoritma [24]. 

 

Spread Spectrum 

Pada dasarnya, spread spectrum sama dengan penyisipan 

berulang yang diterapkan pada domain frekuensi. Spread 

spectrum adalah teknik untuk menyebarkan sinyal kecil ke 

sejumlah frekuseni sinyal besar sehingga energi sinyal 

tersebut tidak terdeteksi. Persebaran ini memungkinkan 

watermarking yang tidak tampak (imperceptible) karena 

kehadiran sinyal watermark di setiap frekuensi relatif kecil. 

Spread spectrum juga mampu menghasilkan watermarking 

yang lebih robust karena untuk merusak sinyal watermark 

harus dilakukan dengan mengubah semua koefisien  

frekuensi yang digunakan dan bisa mengakibatkan rusaknya 

informasi yang bersangkutan [5]. 

Konsep dasar spread spectrum watermarking adalah 

sebagai berikut [12]: 



 

1. Ekstrak nilai-nilai nvvvV ...,, ,21=  dari data D. 

2. Watermark 
mwwwW ,...,, 21=  di-generate dan jika 

diperlukan, nilai-nilai w disebar dengan suatu faktor 

penyebar atau yang disebut chip rate (cr) [13], 

sehingga menghasilkan 
nxxxX ,...,, 21= . Di mana 

n>m dan, 

,ji wx =  ( )crjicrj .1. +<≤  

3. Watermark nxxxX ,...,, 21=  akan ditambahkan 

pada V sehingga menghasilkan nvvvV '...,','' ,21=  

dengan rumus: 

a. iii xvv .' α+=   (1) 

b. ( )iii xvv α+= 1'   (2) 

c. ( )ix

ii evv
.

'
α=  atau ( ) ( ) iii xvv .log'log α+=  

untuk vi > 0. (3) 

Di mana α adalah faktor penyesuaian yang 

menentukan sejauh mana data bisa diubah. Semakin 

besar α, maka watermark semakin robust. 

4. V’ akan dikembalikan ke data D sehingga 

menghasilkan data yang sudah disisipi watermark D’ 

Metode [14] menggunakan metode spread spectrum 

dalam proses penyisipan watermark. Bit-bit watermark yang 

telah dipetakan ke {-1,1} disebar dengan suatu nilai chip rate 

S seperti berikut: 

)()( nwmb b= ,  nS <= m < (n+1)S 

)().()( mbmpmw s =  ,         m=0,…nS-1 

Di mana m adalah indeks bit watermark dan p(m) = +/-1 

adalah bit pseudonoise. S adalah faktor penyebar (chip rate) 

yang ditentukan nilainya dengan eksperimen berdasarkan 

ukuran frame video dan ukuran watermark. Selanjutnya 

penyisipan dilakukan dengan mengganti satu nilai koefisien 

DCT frekuensi pertengahan 
vuX ,
 dengan vuX ,

~
 yang 

memenuhi persamaan: 

 ( ) ( )mwmX
s

vu ⋅⋅= βα,

~
 

Di mana β adalah suatu nilai yang dihitung dari koefisien 

DC dan AC hasil transformasi DCT dan α ditentukan 

berdasarkan eksperimen. 

Metode penyisipan yang digunakan di [11] juga meng-

gunakan pendekatan spread spectrum. Setelah lapisan 

luminance (Y) dari frame ditransformasi ke domain frekuensi 

dengan DCT, DFT atau DWT, koefisien-koefisien nya diubah 

mengikuti persamaan (1). Begitu juga dengan metode di [4], 

penyisipan dilakukan mengikuti persamaan (1) pada domain 

transformasi 3 dimensi di mana nilai α adalah threshold 

spasial-temporal yang diturunkan dari fungsi HVS. Semen-

tara metode Mirza [...] menyisipkan watermark dengan me-

modifikasi komponen-komponen prinsipal hasil transformasi 

PCA dari setiap channel (R,G,B) pada frame mengikuti 

persamaan (2). Pada domain terkompresi, metode di [15] 

menyisipkan watermark mengikuti persamaan (1) di mana α 

adalah komponen masking luminance dari model perseptual 

Watson. 

 

 

Penyisipan pada koefisien-koefisien yang Robust 

Koefisien yang robust adalah komponen koefisien yang 

kemungkinan besar tidak berubah terhadap pemrosesan 

sinyal. Jika koefisien-koefisien ini diubah, maka akan 

menyebabkan data berubah secara signifikan dan nilai 

informasi data tersebut menjadi rendah. Tapi karena 

penyisipan watermark juga mengubah data, maka penyisipan 

pada keofisien-koefisien semacam ini bisa menyebabkan 

properti imperceptible jadi tidak tercapai.  

Meskipun demikian, beberapa penelitian tetap 

menggunakan koefisien frekuensi rendah untuk menyisipkan 

watermark seperti pada [16] yang bekerja pada domain 

kompresi MPEG-4 menyisipkan watermark pada koefisien 

frekuensi rendah hasil transformasi blok DCT 8×8. Metode 

[7] yang menggunakan teknik PCA menyisipkan watermark 

pada komponen-komponen yang yang signifikan hasil 

penghitungan PCA.  

Metode [10] juga menyisipkan watermark pada frekuensi 

rendah. Untuk mengurangi dampak menurunnya kualitas 

perseptual, metode tersebut menggunakan teknik dithering 

untuk melakukan smoothing/bluring pada area-area tertentu 

sehingga kehadiran watermark semakin samar. 

Solusi lain adalah memilih frekuensi pertengahan 

sebagai trade off antara robustness dan imperceptibility. 

Seperti pada [8] yang menyisipkan bit watermark pada 

koefisien wavelet frekuensi pertengahan hasil transformasi 

DWT pada frame. Sementara di [14] penyisipan bit 

watermark dilakukan pada satu koefisien frekuensi perte-

ngahan untuk setiap blok DCT 4×4 pada posisi diagonal. 

Begitu juga dengan teknik [15] yang menghindari 

menyisipkan watermark pada tiga koefisien DCT blok paling 

rendah. 

Solusi yang bisa digunakan salah satunya dengan spread 

spectrum, karena bisa menyebar nilai-nilai kecil ke sejumlah 

koefisien sehingga perubahannya cukup kecil untuk tidak 

terlihat [5]. 

 

3. Watermarking yang Imperceptible pada Video 

Robustness dan imperceptibility adalah dua properti 

utama pada watermarking yang saling bertolak belakang. 

Peningkatan robustness cenderung menurunkan impercepti-

bility dan sebaliknya. Karena itu desain skema watermarking 

biasanya merupakan trade off antara kedua properti tersebut. 

Pengenalan Human Visual System (HVS) dalam desain 



 

watermarking merupakan suatu terobosan yang memungkin-

kan trade off antara robustness dan imperceptibility lebih 

terukur sehingga keduanya bisa dicapai dengan lebih optimal. 

Model penginderaan (perceptual) biasanya digunakan 

sebagai implementasi dari human visual system. Model 

tersebut pada umumnya mengukur tiga tipe dasar [5] yaitu: 

sensitivitas, masking, dan pooling. Sensitivitas adalah ukuran 

sejauh mana suatu rangsangan dirasakan oleh indra. Untuk 

penglihatan aspek ini mencakup frekuensi dan kecerahan. 

Masking adalah ukuran sejauh mana kehadiran suatu sinyal 

dirasakan di antara sinyal-sinyal lain. Sebagai contoh untuk 

suatu citra, suatu noise akan sulit terlihat pada area yang 

bertekstur atau kompleks. Sedangkan pooling adalah 

kombinasi dari sensitivity dan masking pada kondisi di mana 

beberapa frekuensi berubah sekaligus. 

Di dalam menangani isu imperceptibility, secara umum 

teknik-teknik video watermarking bisa dibagi menjadi tiga 

[4]: 

1. Teknik video watermarking yang tidak menggunakan 

HVS dan membolehkan hanya sedikit modifikasi 

terhadap data agar distorsi tidak terlihat. Kelemahan-

nya adalah mengorbankan robustness. Meskipun 

demikian, beberapa teknik optimisasi bisa dilakukan. 

2. Teknik video watermarking yang menggunakan 

pendekatan HVS secara implisit. Pendekatan yang 

umum adalah mengalikan watermark dengan suatu 

faktor yang menentukan robustness. Nilai dari faktor 

tersebut biasanya ditentukan melalui eksperimen. 

Semakin besar nilainya maka akan semakin robust tapi 

distorsi semakin tampak. 

3. Teknik video watermarking dengan menggunakan 

HVS. Teknik semacam ini biasanya melakukan 

penghitungan threshold komponen contrast atau 

luminance untuk sensitivity dan pemrosesan tertentu 

untuk melakukan masking. 

 

Watermarking tanpa HVS 

Meskipun penyisipan ditekan supaya tidak mengubah 

data secara signifikan, kekuatan penyisipan secara keseluru-

han bisa dioptimalkan. Salah satu cara yang digunakan adalah 

menggunakan optimisasi dengan algoritma genetik (GA) 

[17]. Metode ini berusaha menemukan pasangan scene yang 

optimal dalam hal imperceptibility untuk suatu porsi 

watermark. Kromosom merepresentasikan posisi-posisi scene 

video di mana watermark disisipkan. Jika jumlah scene = n, 

maka dibutuhkan log(n) bit untuk setiap posisi dan nxlog(n) 

untuk kromosom. Fitness function yang digunakan dalam GA 

menggunakan rumus Mean Absolute Difference (MAD) yang 

didefinisikan sebagai berikut: 
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Di mana I dan I’ adalah nilai intensitas piksel pada posisi 

yang sama di dalam suatu frame video. 

Pendekatan yang mirip juga dilakukan di [11] pada saat 

mencari pasangan yang optimal antara suatu porsi watermark 

dengan GOP yang optimal dengan menggunakan jaringan 

saraf tiruan (ANN). Teknik tersebut mencari properti 

keseluruhan yang paling optimal, termasuk di dalamnya 

imperceptibility. 

 

Menggunakan HVS secara Implisit 

Kebanyakan teknik yang menggunakan HVS secara 

implisit termasuk dalam kategori spread spectrum. Nilai α 

pada persamaan (1), (2), dan (3) merupakan suatu faktor yang 

menentukan robustness watermark dan imperceptibility. Nilai 

α yang besar akan meningkatkan robustness tapi di sisi lain 

imperceptibility menjadi buruk dan berlaku sebaliknya untuk 

nilai α yang kecil. Nilai α yang optimal biasanya ditentukan 

oleh pengguna secara empiris atau melalui eksperimen. 

Nilai tersebut biasanya berlaku secara global karena itu 

robustness dan imperceptibility untuk setiap frame tidak 

dijamin optimal karena karakteristik citra antara satu frame 

dengan frame lain tidak sama. Pendekatan yang lebih optimal 

digunakan di [16] pada domain terkompresi. Nilai α dihitung 

dengan suatu rumus yang melibatkan koefisien DC sehingga 

menyesuaikan dengan keadaan frame. Meskipun demikian, 

teknik tersebut tetap menggunakan faktor pengali λ yang 

ditentukan secara global. 

 

Video Watermarking dengan HVS 

Metode [10] menggunakan fungsi HVS yang diambil 

dari Noise Visibility Function (NVF) yang didefinisikan 

sebagai berikut: 

),(1

1
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2

maxσ
θ

D
= ,   

),(2 jiσ  adalah varians lokal untuk setiap piksel komponen 

luminance pada frame yang dihitung dengan window 3x3,  
2

maxσ adalah varians lokal maksimum dan D berkisar antara 

[50,100] yang ditentukan melalui eksperimen. Karena perhi-

tungan rumus NVF tersebut memerlukan waktu komputasi 

yang mahal, maka dia menyederhanakan fungsi tersebut de-

ngan menggunakan separable linear filter yang dioptimalkan 

dengan prosesor Intel MMX. Hasil dari fungsi di atas 

digunakan untuk luminance masking. 

Penjelasan berikutnya kebanyakan menggunakan model 

penginderaan yang dibuat oleh Watson. Untuk mengetahui 

lebih jauh mengenai model tersebut bisa lihat di [5], [18]. 

Bekerja pada domain terkompresi, metode di [19] 

menggunakan model Watson yang berbasis DCT. Model ini 

terdiri dari fungsi sensitivitas frekuensi serta masking untuk 

komponen luminance dan kontras. Untuk menyesuaikan 

dengan domain terkompresi, rumus tersebut dimodifikasi dan 



 

dibedakan antara masking yang digunakan untuk intra 

macroblock dan inter macroblock. Tidak hanya itu, teknik 

yang dikembangkan juga menggunakan optimisasi 

Robustness-Distortion dengan fungsi Lagrangian berbasis 

coding untuk mencapai bit error minimum dan robustness 

yang maksimum.  

Sementara metode [15] menggunakan luminance 

masking dengan model yang sama untuk penyisipan 

watermark pada domain terkompresi H.264/AVC. 

Pendekatan yang lebih menyeluruh digunakan di [4] 

berdasarkan model HVS untuk video [19] yang berbasis DCT 

per blok 8x8. Model tersebut merupakan produk hasil kali 

dari fungsi temporal, spasial dan orientasi sebagaimana 

persamaan berikut:  

( ) ( ) ( ) ( )vuTvuTwTTwvuT afw ,,,, 0 ⋅⋅⋅=  

Di mana T0 adalah faktor global atau threshold 

minimum, Tz adalah fungsi temporal, Tf adalah fungsi 

spasial dan Ta adalah fungsi orientasi (arah/kemiringan 

gambar), u dan v menyatakan dimensi spasial (vertikal-

horizontal) dan z menyatakan dimensi temporal / waktu. 

Masing-masing fungsi tersebut dinyatakan dalam persamaan 

berikut. 
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Penjelasan lebih detil mengenai fungsi-fungsi tersebut 

bisa dilihat di [19]. Keunggulan metode ini adalah 

penggunaan threshold temporal disamping spasial. Hal ini di 

samping mengurangi efek distorsi pada dimensi temporal 

(seperti flickering) juga meningkatkan robustness watermark. 

Secara umum, penggunaan HVS secara tidak langsung 

juga meningkatkan robustness karena faktor kekuatan 

penyisipan bisa dioptimalkan dengan mengetahui threshold-

nya. 

 

4. Watermarking Video pada Domain Terkompresi 

Watermarking video pada domain terkompresi memiliki 

tantangan tersendiri yang harus diperhatikan. Kompresi pada 

citra maupun video cenderung memangkas perulangan yang 

terdapat pada data padahal watermark memanfaatkan peru-

langan untuk meningkatkan robustness sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya. Karena itu, kompresi bisa dipandang 

sebagai suatu serangan terhadap watermark. Di sisi lain, 

penyisipan watermark yang tidak hati-hati bisa menyebabkan 

ukuran video yang bertambah secara signifikan sehingga 

kompresi tidak optimal. 

 

Untuk merancang suatu skema watermarking pada 

domain terkompresi, dibutuhkan pengetahuan yang cukup 

mengenai kompresi video yang bersangkutan dan teori-teori 

yang melandasinya, terutama teori coding. Pada umumnya, 

penelitian watermarking video pada domain terkompresi 

bekerja dengan algoritma kompresi H.264/AVC yang 

ekivalen dengan MPEG-4 Part 10. Hal ini karena kompresi 

tersebut meningkatkan kinerja video coding yang sebelum-

sebelumnya dan akan dijadikan standar sehingga akan 

semakin banyak digunakan. Penjelasan lebih lengkap 

mengenai H.264/AVC bisa dilihat di [20]. 

Skema penyisipan watermark di [14] berkerja dengan 

memodifikasi hanya satu frekuensi pertengahan di posisi 

diagonal pada block DCT (macroblock). Penyisipan 

dilakukan dengan moda intra-prediction yang paling optimal 

yang ditentukan dengan teknik optimisasi Lagrangian pada 

H.264/AVC. Teknik ini mencari distorsi dan jumlah bit yang 

optimal digunakan untuk meng-encode block tersebut. 

Sementara di [15] penyisipan dilakukan pada index 

kuantisasi pada intracoded slices dengan pendekatan spread 

spectrum. Setelah menghitung threshold untuk komponen 

luminance (sebagai nilai α), indeks kuantisasi qi,j,k 

dimodifikasi dengan menambahkan watermark mengikuti 

persamaan spread spectrum (1). Penyisipan dilakukan hanya 

pada I-slices dengan alasan mencegah meningkatnya ukuran 

video secara signifikan jika disisipkan juga pada P-slices dan 

B-slices. 

Algoritma penyisipan watermark pada [16] bekerja 

dengan men-decode video terkompresi sebagian untuk 

mendapatkan citra-citra frame I. Transformasi DCT pada 

blok-blok 8x8 dilakukan pada frame tersebut sehingga 

menghasilkan matriks hasil transformasi. Suatu faktor α 

dihitung dengan melibatkan koefisien-koefisien rendah dan 

koefisien DC hasil transformasi tersebut dengan pembacaan 

zig-zag. Watermark disisipkan dengan memodifikasi elemen-

elemen matriks transformasi yang dipilih secara random 

tanpa melibatkan koefisien-koefisien rendah. 

Teknik watermarking yang berbeda digunakan di [19] 

yaitu dengan Scalar Costa Scheme [21] yang berbasis teori 

informasi. Skema yang dikembangkan berusaha mengatasi 

isu-isu di dalam H.264/AVC. Masking perseptual yang dibagi 

dengan nilai vector motions digunakan untuk mengatasi 

kompleksitas akibat beragamnya ukuran macroblock pada 

H.264/AVC. Penyisipan dilakukan pada komponen luma 

macroblock yang telah ditransformasi dengan DCT integer. 

Untuk macroblock yang diprediksi dengan moda 



 

Intra_16x16, hanya koefisien-koefisien Hadamard yang 

diwatermark. Sedangkan yang diprediksi dengan moda 

Intra_4x4, watermark disisipkan pada koefisien-koefisien 

transformasi. Optimisasi distorsi dengan Lagrangian juga 

dilakukan seperti pada [14] untuk mencari moda yang 

optimal untuk macroblock setelah penyisipan watermark. 

Optimisasi Lagrangian juga dilakukan di bagian lain pada 

saat mencari nilai α sebagai faktor kekuatan watermark. 

 

5. Prospek Pengembangan Watermarking Video 

Dengan melihat penelitian-penelitian yang sudah 

dikembangkan saat ini, beberapa tren pengembangan 

watermarking video bisa dilihat, di antaranya sebagai berikut: 

a. Penggunaan dimensi temporal pada video 

Dari penelitian-penelitian yang dibahas, ada beberapa 

yang menggunakan dimensi temporal secara implicit yaitu 

teknik-teknik yang menggunakan scene detection atau 

temporal segmentation. Sedangkan penggunaan dimensi 

waktu secara eksplisit digunakan di [4] di mana watermark 

disisipkan pada blok 3 dimensi (2 dimensi spasial dan 1 

dimensi temporal). Penggunaan dimensi temporal pada 

penelitian tersebut berhasil meningkatkan kinerja watermark 

dalam hal imperceptibility maupun robustness. 

b. Memanfaatkan stream audio 

Dari seluruh teknik yang dibahas, hanya satu [8] yang 

memanfaatkan stream audio untuk meningkatkan kinerja 

watermarking. Dalam penelitian tersebut, stream audio 

digunakan sebagai error correcting code untuk meningkatkan 

kemampuan deteksi. Masih terbuka kemungkinan-

kemungkinan lain memanfaatkan stream audio pada video. 

c. Perancangan skema watermarking berbasis 

aplikasi 

Pada kenyataannya, tidak mungkin menghasilkan skema 

watermarking yang robust terhadapa semua bentuk serangan 

baik yang disengaja maupun tidak. Karena luasnya domain 

aplikasi watermarking video di mana satu sama lain berbeda 

kebutuhannya, maka desain suatu skema watermarking bisa 

dioptimalkan dengan melihat kebutuhan aplikasinya serta 

skenario penggunaannya [22].  

Robustness terhadap suatu serangan barangkali tidak 

dibutuhkan di suatu domain. Bahkan domain aplikasi tertentu 

tidak membutuhkan robustness dan justru memanfaatkan 

fragile watermarking. Dengan pendekatan berbasis aplikasi, 

evaluasi kinerja watermarking akan bisa lebih optimal. Salah 

satu pengembangan yang berorientasi aplikasi adalah metode 

di [10] untuk video high definition pada perangkat mobile. 

Meski demikian, penelitian yang mencoba 

memaksimalkan robustness dan imperceptibility tanpa 

melihat aplikasi mungkin juga masih diteruskan untuk 

mencari teknik-teknik baru atau mengembangkan kinerja 

watermark yang sudah ada. 

d. Watermarking video pada domain terkompresi 

Karena besarnya ukuran video, maka pada prakteknya 

sangat jarang video disimpan atau ditransmisikan dalam 

keadaan tidak terkompresi. Karena itu maka skema 

watermarking yang optimal untuk domain terkompresi akan 

terus dikembangkan terutama agar sesuai dengan standar 

video coding terkini yaitu H.264/AVC. Pengetahuan terhadap 

proses yang terjadi dalam kompresi tersebut akan sangat 

berguna dalam pengembangan watermarking pada video. 

 

e. Menggunakan teknik-teknik optimisasi berbasis 

kecerdasan buatan 

Sebagaimana telah dilihat pada penelitian di [11] dan 

[17], bidang watermarking bisa memanfaatkan teknik-teknik 

kecerdasan buatan seperti Jaringan saraf tiruan, Algoritma 

genetik, Hidden Markov Model, atau teknik-teknik 

kecerdasan buatan yang lain. Teknik-teknik tersebut 

digunakan sebagai salah satu bagian dari skema yang 

berusaha mengoptimalkan properti watermarking yang 

diinginkan. 

 

5. Kesimpulan 

Beberapa isu yang penting untuk dikaji dalam video 

watermarking adalah robustness, imperciptibility dan terkait 

masalah ukuran data, yaitu watermarking pada domain 

terkompresi. Ketiga isu tersebut dibahas dalam makalah ini 

dengan melihat pada perkembangan terkini penelitian-

penelitian di bidang watermarking video. Selain itu 

berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dibahas juga 

beberapa prospek atau tren pengembangan lebih lanjut di 

bidang video watermarking. 
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